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HISTORIE
DERKERKEN
E N

KETTE REN
Van den beginne des Nieuwen Teftaments

tot aan het Jaar onfès Heeren 1688.
Onzydig in 't Hoogduytfch befchreeven, door den Hoog-gekerden

Heer GODFRIED ARNOLD,
Voordeezen Hoog-Leeraar in de Hiftorien mGiesen.

In het Neederduyts vertaald.

Vereierd met verfcheyde Knopere ?laaten
Door den HeerROMEYN DE HOOGHE.

EERSTE DEEL.

•

By
t'A M S T E R D A M,

SEBASTIAAN PETZOLD,
ophetRokkin, in de drie Kroonen, 1701.
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AAN

^YNE MAJESTEYT

FREDRIK
KONING in PRUYSSEN,
MARKGRAAF TOT BRANDENBURG,
DES H. ROOMSCHEN RYKS AARTS-KAMER-
HEER, EN KEURVORST, TOT MAAGDEN-
BORG , KLEEF , GULIK , BERGEN , STETTIN,
POOMEREN, DER CASSÜBEN EN WEN-
DEN, OOK IN SILESIEN ,TOT CROSSEN
HARTOG , EURG-GRAAF TOT NO-
RENBERG, VORST TOT HALVER-
STAD , MINDEN EN KAMIN,
GRAAF TOT HOHENZOL-
LERN, TOT DER MARK EN
RAVENSBERG , HEERE TOT
RAVENSTEïN, LAUEN-
BÜRG EN BUTOW,

&c. &c.

Myn aldergenadigfte Koning,

/



SIRE

Ooit zoude ik zoo verre

my durven vermeeten ,

van aan Uwe Majefteit ,

een werk op te draagen,

het geene de eere gehad
heeft , door den Profefior Godfried

tSlrnold voor heene in het Hoogduits

aan
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aan Uwe Majefteit opgeofferd te zyn

:

ten waare deeze gelukkige gelee-*

gendheid , van uweJMajefteits kroo-

ninge , tot Koning in Pruisen &c.

my hier toe hadde aangemoedigd , om
moogelyk een van de eerfte te zyn

»

van met Uwe Majefteits naam en nieu-

we Koninglyke titel, voor een werk te

moogen pronken, hetwelk, zonder
twyffel, zal geleezen werden, in al-

le plaatzen > daar men Neederduits

fpreekt , of verftaat. Ik zal Uwe Ma-
jefteit niet laftig vallen , om volgens de
gewoonte van alle Opdragcen , zynen
lof te trompetten : de geheele wee-
reld is de Deugd , Godvruchtigheid 5

Eedelmoedigheid , en Dapperheid van

FREDRIK den DERDEN,
als Keurvorfi van Brandenburg , zeer

wel bekend , en zy verwacht niets

minders van F R E D R I K den
EERSTEN , Koning in Pruijfen &c.

Anderen hebben voormaals , de nooit

genoeg volpreezene, dappere daaden,

en volmaakte deugden van uwe Maje-

fteit , als meede die van Zyne Majefteit

s

f Ko~



O P D R A G T.
Korimglyke en Vorftelyke Gejlachte , opge-
haald : Ik zal meede Uwe Majejieït niet

ophouden , met den inhoud van dit

Werk te verhaalen , als Uwe téMajefteit

reeds in het Hoogduits bekend zynde.

Dit believe Uwe Majefleïtmy alleen ge-

naadiglyk te vergunnen , dat ik met
alle onderdaanig , en behoorlyk ont-

zag mag zeggen: dat ik my verplicht

achte by deeze geleegentheid van
Uwe Majefieït op het alder needrigfte te

begroeten over Zyne Kroomnge * te

meerder , door dien ik my zulks ver-

fchuldigd achte , het geluk hebbende
van voor Zyne Majefteit, als Bibliothe~

carlus , alle de Boeken ,in deeze landen,

voor Zyne Majefteyts vermaarde Bi-

bliotheek te bezorgen. Ik bidde dan,

dat Uwe <JMaje$eit deeze in 't Ne-
derduyts van my gebrachte Hiftorie der

Kerken en Ketteren, genaadiglyk ge-

lieve te ontfangen ; voortkomende
alleen, om te toonen de boovenmaati-
ge vreugde die ik hebbe over Uwe
Majefieits verheffinge , en om uwe
zJMajefteit met eenen tekonnen betui-

gen,
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gen , den iver , die ik altyd zal hebben
tot Uwe Majefteits dienfte en glorie.

Ondertuflchen zal ik hier in myn
grootfte geluk ftellen, dat ik met alle

ootmoed my mag noemen

UWE MAJESTEITS

Alderonderdaanigften en getrouwften

SEBASTIAAN PETZOLD,



BERIGT tot den LEEZER.

i Atweer deeze Hiftorie der Kerken en Ketteren ,

in V Hoogduyts nytmaakende twee deelen , ons

wierd ter hand gefield', was ons voorneefnen , het

zelve werk in de Neederduytfchc Taal overgezet,

op de eygenfle wyze , en in de zelve geftalte on-

der de Pers te brengen : doch befpeurende , dat

het zelve tot al te aanmerkelyke groote in die vorme zonde aan-

groeijen , oordeelden wy V geraadzaam , om van opzet te veran-

deren : te meer , vermits wy eenige tyd daar na verflonden , dat
j
er noch een Foliant , behelzende in een derde deel het Vervolg van

de zeeventiende Eenwe , en in een vierde cenigc Gedenkschrifteny

ftrekkende tot nader verklaaring deezer Hiflorie , was in V ligt

gekoomen. Wy hebben dan , om dit werk in een gevoegelyke ge-

ftalte uyt te geeven , de zaak , met toeftemming des Schryvers->

zoodaanig gefchikt , dat wy het eerfte deel , bevattende de eerfte

vyftien Eenwen in zyn voorige ftaat hebben behouden , alleen met

dit onderfcheid, dat wy alle de Gedenk-fihriften , tot het eerfte

deel behoorende , nyt het vierde deel verplaatft hebben , en de zel-

ve gevoegd by het eer/Ie ; dog in het tweede deel, hebben wy al-

leen gefield de gefchiedeniften van de zefliende Eenwe , met byvoe-

ginge van vyfentwintig ftukken , welke meede nyt het vierde deel

gehaald zyn. Vorders zyn wy van gedachten , om in een derde

deel nyt te geeven de befchryving van de zeeventiende Eenwe ,

befjeevens de overige Gedenk-fihriften , V geen den Leezer met

den eerflen zal konnen verwachten. Vaar wel.



VOOR REED E.

§. i.

Ademaal 'er in deeze boeken , volgens den
Inhoud des tytels zelve , de onderzoekinge

der Hiflorifche waarheyd zonder eenige de

minfte eenzydigheid , en andere anderzins ge-

woonelyke wyzen en inzichten gefchieden

moet i maar dat zulks wel niet van alle en

een ieder naar behooren wel geduyd of op-

genoomen mocht werden : zoo was 'er moo-

gelvk tot verhoedinge van alle ongerechtigheid en ongeruftheid

der gemoederen , dit weynige , beneevens dat geene , wat

van de Hiftorie der Ketteren in 't byzonder nog volgen zal , wel

meenend voor af te berichten.

i. En op dat ik nu al zoo aanftonds van de oorzaaken en in-

zichten beginne te handelen , die my tot het fchryven deezer

Hiftorie hebben bewoogen , zoo mag ik welvryelyk, in 't open-

baar, en voor GOD, den Algemeenen Rechter, betuygen, dat

het myn voorneemen geenzins geweefl: is , om deêze Kerkelyke

Hiftorie-) die uyt onderfcheydene Schriften van beproefde trou-

we is getrokken, uyt eenige lichtvaardigheid of moedwille, als

iets nieuws of byzonders ter baane te brengen , alleen maar om
eenige ydele eere, of ander voordeel , daar door te erlangen;

alzoo ik al te wel by my zelve daar van bewuft en overtuygt

ben, dat het rechte teegendeel van dit alles, aan deverdurvene

zinnen en neygingen der menfchen in 't algemeen, ten hoogften

noodig is. Én nog veel minder is het uytgeeven deezer Hiftorie

gefchied , om iemand altoos , wie hy ook zoude moogen wee-

zen , met eenig berigt of verhaal te krenken , dat hem in 't by-

zonder eenigermaaten nadeelig of onbetaamelyk zoude konnen

weezen j of ook, om eenig het alderminfre genoegen , of vreug-

de , in de ongeneugte of fchaade van andere menfchen te zoe-

ken.

3. In 't allerminfte zoude het aan God , en alle vvaare Chri-

ftenen, behaagelyk konnen zyn, by aldien iemand meende, dat

'er aan hem nu hier door eenige geleegenheid wierd gegeeven

,

* om
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om een krakkeel aan te vangen , en in de plaats van de waare

gehoorzaamheid jeegens God en zyne eeuwige waarheeden , mal-

kanderen,om den dop van de bloote weetenichap en hiftorie al-

leen den oorlog aan te doen. Dewyle 'er met nalaatinge van

zulke verkeerde v wel andere heilzaame wyzen by der bandzyn,

waar door de waarheid behouden , en de vyanden der zelve,

befchaamt of overtuygt konnen werden.

4. Zoo is ook door deeze Hïfiorie geenzins aan de onnutte

praaters, huychelaars of grootfpreekers , eene deure geopent ,

om dit of dat daar uyt in hunne hertfenen op te doen vatten ,

en om daar door met uytlaatinge van het waare oogmerk , al-

leen maar haar vermaak te hebben , een praatje daar van te kon-

nen maaken , een twift-appel tot dïfputeerm daar uyt voor te

werpen , of anderzins om zig daar meede of daar teegen voor

andere te laaten zien.

5. Maar, getyk als wy alle voor God van ons doen, zoo wel

hier nu nog in ons geweetcn , als na de dood reekenlchap zul-

len moeten geeven : alzoo heeft my ook ten dien opzigte voor

de oogen mynes gemoeds , altyd dit voornaamile doelwit

gezweeft , dat ik over al het geloove en een goed geweeten

mochte behouden. In welk eerelyk vooimeemen het my maar en-

kel en alleen om de bloote en loutere waarheid te doen was, als

na welke ik, zoo lange jaaren, yverig en van g^antfeher herten

gezogt, en die ook , door Godes eeuwige barmhertigheid ge-

vonden hebbe. En wanneer my deeze eens zoo uyttermaate zoet

en zaalig geworden was, zoo kondeik waarlyk niet anders doen,

als deeze waarheid , zoo als ze van God geopenbaart is , in al-

les trouwelyk na te volgen , met achterlaaringe van alle voor-

opgevatte meeningen, menlchelyk aanzien , en bedriegeryen,

vaderlyke manieren , en alles , da£ anderzins dit heldere licht ee-

nigzins kon verduyfteren , of t'eenemaal wegneemen , en alzoo

de heylzaame leere konde teegen zyn.

6. Wanneer ik nu midden in deeze onderzoekirage ook onder

anderen tot de h'iftwïe geraakte, en dat ik my zelfe daar in zoo

groot een voorraad van aanmerkenswaardige en onbekende zaa-

ken verzaamelde ; die ook niet alleen maait in enkele abflraBive

betrachtingen , maar in eene werkelyké' geduurige praByke

en ervaaringe beftonden : zoo wierd ik ook door andere aan-

gemoedigt, om meerder tyd en moeite daar toe aan te wen-

den. Zoo dat ik dan , voor af en in 't begin , de eerfte

aloude voetltappcn der allereerfte Chrifïenen nafpeurde , eri

hunne eygene getuygeniflen zelfs by der hand nam: byzonder

daar
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daar ik zag , hoe dat by de volgende en nieuwe Schryvers
,

en Kerkelyke Hiltorien , zoo weynig de rechte onfchuld en

waarheid der Ouden te vinden was.

7. Aangezien deeze doorgaands , zich, of ontrent het ver-

haal der uytterlyke, in de oogen vallende , en de natuurlyke

menfchen behaagcnde omftandigheeden , plegtigheeden , inzet-

tingen, en gebruykcn, ophouden ; of, by aldien men al, op

den inwcndigen tocftand , ergens in eenigen overdag maakt >

zoo ziet men echter klaar, hoc men dan nogal neevens en tee-

gèns de klaare waarheyd aan , met vcrdraaijen , verduyfteren

,

fophiflijceren , verketteren en verwerpen , het meeite onnut

zoekt te maaken. Door dien nu , behalven dat , zulke zeer

noodige en voordeelige, ftoften , ook wel in onze Taaie, tot

nu roe , ongemeen en genoegzaam onbekend geweeft zyn , zoo

liet ik my beweegen , om na de vertaalinge van eenige oude

Kerkelyke Schryvers , eene waarachtige Afbeeldinge der eer/Ie

Chrifïenen, in Geloove en Leeven, in 't licht te gteven. Wel-
ke dan ook, niet teegenftaande eenige ellendige, fophiftifche en

hoogdraavende oordeelen, haaren zeegen , door Gods genaade

gehad heeft , en die nu nog onlangs in Holland overgezet , en

op nieu aldaar uytgegeeven is.

8. Hier op lieten andere liefhebbers der hiflorifche waarheyd

niet na, tot dat ik my tot de teegenwoordige ordentelyke vol-

voeringe der gantfche Kerkelyke Hiflorie aangeftelt , en verbon-

den hadde. Het welke hen ook dies te noodiger fcheen , om
dat door het gedachte boek , wel het beeld van een waarach-

tig Chriftcn voorgeftelt was , maar dat het teegenbeeld der vallch

verdorvene Chrijlenen eenigzins onvolmaakt en onvolkoomen ,

uyt gebrek van tyd en van gelcegenheyd uytquam. Nu hadde

ik my tot deezen wytloopigen arbeyd wel niet verftaan , door

dien myn gemoed altoos meer en meer tot het eenige noodige

,

uvt zoo veelerhande aftrekkingen , van God getrokken w7 ierd.

Maar nademaal ik nu reeds al de meefte zaaken daar toe, van

langen tyd, by een vergaadert , en gereed leggen hadde , zoo

liet ik my overreeden , om dit werk, naar myn vermoogen,

by zommige leedige uuren , voort te voleynden , op dat alzoo

die zaaken , volgens het verloop der tyden , in eene ordently-

ke Hiftorie mochten verklaart werden. Waar uyt dan het

eerfte begin , den verderen aanwafch , hoogfeen top , en de ove-

rige omliandigheeden of toevallen , van de geheymenis der boos-

heyd , zoo wel als die van de Godzaaligheyd zoo klaar als de

zonne gezien mochten werden.
* 2 9.
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9. Tot welken eynde ik dan ook in dit werk niet op de

bloote tyd-reekeningen ,of maagere en onvruchtbaare vertellingen

der perzoonen , oorden, en diergelyke (taan blyve : alle welke

zaaken anders wel in andere , en nog onlangs in het kort Vertoog

der Kerkelyke Hi/lorie , vervat zyn. Veel minder hebbe ik het

papier met eenige onnutte dingen derven bekladden , daar ik

naauwelyks de kerne en het noodigfte recht bevatten en ont-

vouwen kon: maar ik ga voor al op den eygentlyken cbaratfer,

of het merkteeken , en op het oordeel van een ieder Hifto-

rie zelfs , dat daar door geformeert werd > op dat de Lee-

2er, by aldien hy anders maar de waarheid zoekt , en ook tot

de pratfyke uyt de hijiorïen zelis gaaüw worden wil , een moo-
gelyk gewis begrip en indruk van de zaake kan vatten , en

ook de waare gefchaapenheyd daar van inzien > en zyn nut daar

uyt verder trekken.

10. Derhalven werden 'er over al i en by alle de daaden*

der zelve eerfte aanlcydinge , oorzaaken, inzichten, voort en

uytgm%en>cotmexioneSi (t'zaamenknoopingen)met de voorgaande

en navolgende bedry ven, menfchelyke en Goddelyke oordeelen*

ftraffen en belooningen, en diergelyke zaaken , heel duydelyk

en trouwelyk verhaalt , ook daar op geleegenheyd en (tof aan

de hand gegeeven, tot verdere nadenkingen van die zaaken.

11. Maar ontrent de orde zelfs , hebbe ik die tot myn
oogwit het dienftigfte geoordeelt te zyn , dat ik by een ie-

dere Eeuwe
,

(behalven de tweelaatfte, weegens de meenigte

en ongelykheyd,) eerft alle de Schryvers, Leeraars, en perzoo-

nen zelf, ten tooneele gevoert hebbe , uyt welke de narichtin-

gen wel meeft genoomen zyn , en van welke de daar op ge-

volgde Bly- en Treur-(peelen gelyk als vertoont werden , op
dat de kenniffe van de zelve , aan het gantfche volgende lichaam,

het noodige licht mochte geeven. Hier op koomen dan de han-

delingen zelfs , zoo als zy in de huyflelyke of kerkelyke oefe-

ningen, plechtigheeden , ordeningen, en de gantfche uyt- en in-

wendige ftaat , en het noodlot der Kerken , na der zelver af-

en toeneeminge , vervolgingen of ruft
,
quaaden of goeden toe-

ftand , waarelyk geftelt zyn geweeft.

1 1 . Deezen volgen de hoofd-vergaaderingen,Cö»«7/V;/> en andere

2aaken den Godsdienft nakende , en daar op de ftrydigheeden , be-

neevens de gantfche Hiftorie der Ketteren , waar van zoo aanftonds

meerder zal werden gezegt. Eyndelyk is ook niet vergeeten ge-

worden , van de waare gefchaapenheyd , en den handel der Regen-

ten , die met de Kerke iets te doen gehad hebben , als ook van

de
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de andere , buyten de uytterlyke gemeenfchap der Kerke ftaan-

de volkeren, als de fooden, Heydenen y Turken , enz. iets daar

meede by te voegen , 700 verre als zy naamentlyk de Kgrke-

fyke Hiftorien, beneevens de gantfche harmonie en de t'zaamen

gehoudene Tarallelijmm feevenwydigheid) naar de tyden , per-

zoonen, oorden, en diergelykc, verklaaren.

1 3. Dcezc en alle de andere hier voorkoomende zaaken y

zyh nu eenig en alleen maar als zeekere faBa of gefehiede din-

gen , afgehandelt geworden. En alhoewel zy ook (voornaa-

men tlyk in de Ketter-Hïftoriei?) veele ftryd-vraagen en leerftellin-

gen in zig houden , zoo werden zy dog alhier uyt kragt van de

rechte aart eener hiftorie , niet als zulke , maar als gewiffe ver-

leedcne aftiones ofdaaden aangezien , verhaald en geoordeelt Wes-
halven, alhoewel eene oprechte erinneringe van deeze of geené

misgrecpen
,
(welke waarelyk wel meede hebben konnen influy-

pen,) met dank erkent, ja ook naar verlangt word : zoo werd dog

teegens alle en een ieder, op het ernftigfte geprotefleert , welke

luft tot twiften hebben , en over 't eene of 't andere leerpunt,

enigen ftryd mogten aanvangen , aan 't welke men geenzins

van meeninge is, om zig eenigzins deelachtig te willen maa-

ken.

14. Aangezien men nog gerechtigt, nog gezint , veel min-

der gedwongen is , om zich ten dien opzichte , buyten de paa-

ien óqi hiftorie zelve tebegeeven,byzonderdaarhetbehalvendat,

de gantfche hiftorie wel uytwyft , wat voor eene boosheyd*

dwaal inge , ongelyk en verderf 'er wel uyt zulk een woorden-

firyd gevolgt is. Zoo dat dan , om dit te vermeerderen noch

tyd, noch wille genoeg by ons is, daar evenwel noch altyd ge-

heele lecgers van Geleerde booven dat , in de gantfche weereld,

in zulke ftrydigheeden meer als genoeg beezig zyn , en teegen

malkanderen alomme te velde leggen. En by aldien het iemand

al lufte het een of het ander aan te taften , zoo mochten aan

de onichuldige waarheid , van God zelfs , wel de rechte waa-

penen des lichts gegeeven werden , die dan over alle de ver-

nuftige krakkeelen de overhand zullen neemen , en de duyfter-

nis wel haafl: met kragt verdryven.

1 5. Voor al zoude men dan van de weederfpreeker met alle

recht, vorderen en eyfehen moeten , dat hy genoegzaame proe-

ven van zyne waarachtige verlichtinge , en van de daar afkooinen-

de kennifle Gods , en inzigt in de geheymeniflen en wonderen
van de zelve , als ook rechtfehaapene vruchten van een recht ge-

reynigt heylig herte , te voorfchyn behoorde te brengen : door
*

5
dien
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dien anders de leeringen der zoo genaamde Ketters , en de an-

dere voorde natuur verborgene dingen, niet gekent , maar waa-

relyk ,
gelyk als wel meeft gefchied , zonder eenig onderfcheyd

of beproevinge, verworpen werden. Ik laate (taan, dat zulk

een ook trouwelyk belooven en bewyzenmoeft, hoe hy van alle

menfchelyke vooroordeelen , meeningen en ordonnantien , zoo

lange zig onthouden , en de loutere Goddelyke waarheid , in

de Schrift, volgens de eerfte praclyke der Chriftenen , alleen ge-

hoor wilde geeven.

16. Wat nu de Schryvers , en andere oorfprongen aangaat
*

daar alle deeze narichtingen uytgenoomen zyn, zal een Leezer,

die de critica of oordcelkunde verftaat , wel zien , dat die alle

beproefd , en door de algemeene overeenftemmingc der Geleer-

de , tot bewys bequaam , of by gebrek van deeze , door een

zeekere grond vaft geftelt zyn. Wat 'er in de twee laatfte eeu-

wen, voor handlchriften bygebragt werden, die ben ik bereyd

aan een ieder, dien het noodig is , en daar na verlangt, dezeU

ve in 't byzonder te toonen , en die als oprechte , wettig te

maaken. Ik hebbe myn beft gedaan, om al willends, ofvoor-

bedachtelyk
,
geen plaats altoos by te brengen , die of in de

zaake zelfs, of in de toepafïinge , of ook in de overzettinge en

uytlegginge , een waarheid lievend gemoed niet vergenoegen

zal.

17. Dog dit zegge ik met voordagt maar alleen van zulke en

diergelyke gemoederen : want wat de fophiflifche , eenzydige , en

vyandlyke verdraaiingen doen konnen , zulks mag of kan nie-

mand voorkoomen , en het treft ook geen oprecht Schryver,

als voor zoo verre hem de ellende van zulke verkeerde menlchen

jammert» Gelyk ook niet minder , by aldien hem nu eenige

verzinninge, of wel een fchryf- of druk-fout, (die by zoo veele

1000 bybrengingen , te meer daar het boek zelfs in myne af-

weezentheid gedrukt is, onvermydelyk fchynen) totonweeten-

heid of boosheid geduyd zouden werden. Ten minften is het

niet zonder een zeeker bewys en toeftemminge voorgedraagen

geworden •, gelyk anders wel in de gemeene compendia gefchied,

waar van men zich hier , weegens de groote onzeekerheid wey-
nig of niet bedienen konde , gelyk als het ook klaar zal kon-

nen blyken.

18. Ook is het wel licht af te meeren, dat Jk anderzins niet

een eenigen Schryver zoo ftip heb konnen volgen , ten aanzien

een van de zelve niet genoeg was, en nadien ze alle onder malkan-

deren zelfs , oneens , en onmoogelyk niet over een te brengen zyn.

Zoo
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Zoo hebbe ik het ook verder voor onverantwoordelyk gehou-

den , om de hifforifchc waarheid daar meede noch al meerder

fchaade, als tot mi roe van vecle gefchied is , toe te voegen,

dat ik naamcntlyk , fgelyk als by na alle Schryvers gedaan heb-

ben) maar een eenige partye uyt alle gezintheeden in de wee-

reld verkoos, die alleen maar voor onlchuldig , en als aan de

cei-fte Apoflolifche Gemeente gelyk ofgclykformig uytgaf,endaar

tecgen alle de anderen zogt te vernietigen , te verkleynen en te

venverpen.

19. Mier mocht men wel herhaalen, wat een zeeker nieuw
Schryver wyifelvk erinnert heert,in de Voorrcede over het ver-

taalde daadelyke Chriftendom , van de beroemde Engelsman Hen-
neus Hammond: 31eü zoude zig zeer verheugen , by aldien mett

eeue Kerke vond, die belydenh deed , van niets aan zig te heb-

ben , het welke niet veornaamentlyk met de Heylige Schrift , ais

ook met de lieve Kerkelyke Vaders , overeenftemde. Ja het mogt

wel meeuigen cene met eeven fchehkns waardige hfl aankoo-

inen , om die Kerke met oogen te zien , welke zig de oude eenvou-

cügheyd des geloofs.bevlytigde , de zuyverfle Kerkelyke plechtig-

heeden , en fchoonfle tucht hadde , waar door men zig de tyden

der Apoftelcn crinneren mogt , enz.

20. Maar het is, helaas ! openbaar genoeg , hoe 'er in der

daad en waarheyd geene diergelyke op deezen tyd aangewee-

zen kan werden ,
ja hoe de meefte , die zig van de eerfte

rcyni^heyd beroemen , no^tans teegens alle verbeeteringe voor-

wenden, dat het nog noodig , nog moogelyk is, om de eerfte

Kerke te volgen. Ik laate ftaan , dat ik zelfs ervaaren hebbe,

hoe dat, teegen de boovengedachte Afbeeldïnge der eerfte Chri~

ftenen , van booze menfehen en huychelaars , nog altvd die tee-

genwerpinge afkomt: Dat dit en dat uyt de eerfte Kerken niet

meer bcvverkelvk is, of naar den tyd gevoegelyk , het zy dan;

eene Platoomfche Repnblyke , enz.

21. Uyt deeze eygene belydeniflen der heedensdaagfche Ker-

kelvkc Gemeentens , werd dan een waarheyds lievend gemoed
waarlvk gedrongen , om alle eenzydigheid zoo lang , by zulke

bedenkingen, te vergeeten, en de eerfte onfeylbaare reyne Ge-
meente alleen te volgen. Wanr wat 'er al voor onwaarheeden,

door cenzyuige Kerkelyke Hiftoricn , over al in de weercld ge-

fchreevcn,en wat voor grouwelen op de nakoomelingen al voort-

geplant geworden zyn , zulks is wel niet genoegzaam te betreu-

ren. Eeven gelyk als 'er in de Staatkundige Hijlorie de grootfte

verwerringe, vyandfehap, en andere fchaaden daar uyt volgen,

dat
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dat veele , haare Repnblyken , daar onder zy eenig2ins leeven
,

of haar eyge belang zoeken , alleen willen groot maaken , haar

alles toeichry ven , en de overige, byzonder de nabuuren , nog

eere , nog iets anders willen laaten.

11. En echter is het tot nu toe meelt eeven zoo in de Kgr-

kelyke Hiftorie toegegaan , dat men zonder eenige kennifle van

zich zelfs , maar ergens den 'Paus , en andere ^ die men zig tot

teegenpartye verkieft , heel afgryficlykafgefchildert heeft, en alle

het andere , dat tot een volkoomen berigt der gantfche Hifto-

rte hadde gediend, daar uytgelaaten , of vervalfcht heeft. Ik zal

nu niet van alle zeggen , maar men zie alleen zelfs de gemeene

compendïa , en andere byzondere fchrifren , na malkanderen eens

door, of niet een ieder zyne eygene gewaande Godsdienft tot

in den Heemel toe verheft , de leere daar van onbedriegelyk,

en de bedryven onberifpelyk maakt : hier en teegen hoe men de

woorden en werken van alle andere, zonder eenig onderfcheid

tot onder in de helle verdoemt, of ten minften,zoo uyttermaa-

te zwart en leelyk afmaait , dat de Leezer naauwelyks zonder

afkeer en verdriet daar aan kan gedenken.

23, Met zulke eenzydige en verkeerde onderrechtingen werd
inzonderheyt de arme jeugd , in de fchoolen , al vroeg ingenoo-

men , die praat, haare vaders dan alzoo weeder na, en meent,
dat nu alle waarheyd uyt de gantfche wyde weereld , in een

kleyn hoopje, of hoekje, in dit of dat land
, gelyk als by een

gedrongen is. Alzoo dat de woorden van 'Petrus nu niet meer
in der daad en waarheyd ervaaren werden , dat God niet den

perzoon (en alzoo ook de partye, gezintheid, oïjeéle) aanziet',

maar dat uyt allerleye volk , alleen de godvruchtige en recht'

doende , hem aangenaam zyn.

24. Daar meede werden en blyven de gemoederen dan iteeds

teegen den anderen verbittert , en ziet altyd de eene partye

maar , waar zy de andere iets aanwryven , en de fchuld van

geeven kan , waar door zy de boovenrang alleen hebben mag.

Zich zelven blaaft men daar byop,met eene ingebeelde alleeni-

ge reynheid , waarheid , en wysheid , (zonder dat wil zig dog;

niemand de heyligheid aanneemen.) Hier in zoekt men de grond

van zyne gantfche zaaligheid, door dien men in eene zoo of
zoo befchreevene Kerke gebooren en opgetrokken is , niet

teegenftaande dat het met de waare verlichtinge en bekeeringe

ellendig genoeg ftaat. Men vergrypt zig aan anderen met hand-

taitelyke onwaarheeden , kwaade en nydige oordeelen , men
legt hen de onfchuldigrte dingen zelfs ten ergften uyt , en men

fielt
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ftelt valfche daarby. En in 't korte, volgt eene onbefchryvely*

ke fchaade op de gemeenewyze daar uyt, gelykals het ontally-

ke voorbeelden alhier genoegzaam bewyzen.

25. Voor dit grouwelyk kwaad hebbe ik my ernftig«gewacht,

in deeze dikmaals zvvaare en twyffelachtige onderzoekingen
,

der zoo zeer verduyfterde en vervalfchte Kerkelyke Hiftorien.

Het ejrootfte gebod van onzen Schepper, (het welke is, de lief-

de teegens alle menfehen) heeft my geleert , na de onzichtbaa-

re als*emecne Kerke om te zien , naamelyk , hoe zy , volgens

de ftellinge der Godgeleerde , niet aan eene gewiffe zichtbaare

Sociëteit gebonden , maar door de gantfche weereld , onder alle

volkeren en Gemcentens , verborgen en verftrooit is. Deeze

heeft my verder verbonden , om van God den Geeft der be-

proevinge , te verzoeken, door de zelve alles naar het richt-

inoer des gcopenbaarden woords , af te meeten , het goede daar

uyt te vatten, voor te draagen, en tepryzen, en het booze te

verwerpen.

26. Uyt deezen grond nu hebbe ik ook de deugden j van die

o;eene, welke men anders, als vyanden befchreeven hadde, niet

derven fchelden. Want ik hebbe altyd van herten gewenfcht,

dat de liefde myn gemoed, by deezen arbeid, ineen zoete har-

monie en ftilte dog mocht ftellen,op dat alle hertstochten , zoo

veel als moogelyk was , in een gelyke eevenaar gehouden , en

aan my alle het vereyfehte van een recht en waar Hiftory Schry-

ver toegevoegt mogte werden. Ik erinnerde my zelfs dikmaals

het voorneemen , het geene de Heer Hugo Grotius van zich

zelfs bekent, in de voorreede van de waarheid des Chriftelyken

Godsdienfls : dat hy in zyn eyge gemoed daar by de noodige vry-

heid genoomen hadde , dewyl men dog de waarheid niet anders

verdeedigen konde , als met loutere waarheid , gelyk als men die ,

in zyn herte , zelfs daar voor ook bekennen moe/l.

ij. En daarom is het voor my heel zwaar, ja onmoogelvk

geworden , van de goede zonder liefde en gunft, en van de boo-

ze , zonder affchrik te fchryven , gelyk als Bodinus van een op-

oprecht Htftory Schryver met groote reede vereifcht. (3ïeth.

Hij}, c. iv. p. 49.) Ja my was van God , in myn geweeten ,

die noodzaakelvkheid eens voor al opgclegt,van niemand altoos

te vleijen, of de waarheid, iemand ten gevalle, eenigzins aan

een zyde te ftellen. Het welke my dan ook, volgens myn na-

tuur, myn geheele leeven lang , teegen is geweeft , niet teegenftaan-

de de weereld diergelyken niet wel lyden kan , en liever de fchan-

dely kfte dingen, als dit, wil verdraagen. Zoo hebbe ik ook my zelfs,

* * door
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door. ccne verkeerde cenvoudigheyd , a] willens haten bedrie-

gen, daar men uyt aanzien der perzoon , menfchelyk ontzag,

of eenige diergelyke, vooroordeelen , gaarne en (legt heen aan-

neemt en» gelooft , wat andere iemand maar voorpraaten , als

welke de nieuwe Franfchc J^crkelyke Wftvyie Schryver , JMr.

Fleury met reede verwerpt , en de fchaade daar van alzoo be-

fchryft, dat ook alle gemeene dwaaljpgen en valfche oordee-

len, daar uyt alleen ontftaan. (Pre/ace de PHiftoire Ecckfiafti-

que,}

iü. Om welke reede ik ook op gedagte wyze, waarlyk zoo

verre alles , wat my anders volgens de natuure na by was, of

dat my eenigzins zoude hebben konnen dienen , om de eene of de

andere partye gunftig te weezen , hebbe moeten aan een zyde zet-

ten : opdat naamentlyk de bloote onfchuldige waarheyd ons des

te klaarder onder de oogen lichten konde , wanneer de zelve,

van de natuurlyke blindheyd , zoo wel als van de vliezen , door

lange onderwyzinge en gewoonheyd begroeit zynde , t'eene-

maal bevryt waaren. En dat by gevolge, de Leezers, in de na-

denkinge der Hiftorien , van eene onvervalïïe en welgegronde

verhaalinge verzeekert zynde , ook daar by in hun gemoed
, ge-

ruft, vroolyk en vergenoegt mochten weezen ; het welke dan

aan alle wel te wenfehen is.

2o. By aldien nu iemand hier op wilde inbrengen , dat men wel
dit of dat van de eene ofde andere partye hadde konnen of moe-
ten verzwygen , indien men zig onpartydig wilde aanftellen ; zoo

is het antwoord , dat eeven deeze voorflag van onzydigheid , hoofd-

zaakelyk vereyfcht word, om niets altoos , wat tot het volkoomene

begrip der hiftorifche waarheid eenigzins kan dienen , achter te moo-
gen laaten , te bernantelen , te verdraaijen , pf om te keeren. Want
jeeven daar in beftaan de grootfte gebreeken der hiftorien <, wanneer
zy , onder allerhande fchyn-oorzaaken, den roem en voordeelen van

haare focieteyt alleen in acht neemen , de andere moogen blyven

,

zoo als zy willen. Hier teegen jgelyk als alhier niets berifpelyks

«ngebrekkelyksaan eenige Gemeente achtergelaaten is, zoo veel

als de tyd en geleegenheid het toelaat, alzoo is 'er ook geene lof-

waardige zaak altoos verzweegen geworden , zoo wel van de eene

als de andere zyde. Weshalven ook de leeringen óerjeffen uyt

haare eygene fchriften voorgedraagen werden , zonder eenige de

minfte bekommernis van verleidinge , als welke , by de zeekere

grond der waarheid , geen plaats vinden kan ; alzoo dat het zeer

ellendig klinken zal , by aldien men zich ten dien opzichte , over

eenige gevreesde fchaade quam te beklaagen.

30.
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, ogtf.'lDög veclc mWhtcn de gemcenc teegcnwerpinge alhier

wehvveeder op de baan brengen : dat de lieve Moeder , de Chrifielyr

l>e 'Kczkvi ahoo nier re ichande gtfbragic moefte werden, na dien

zv afldcrsxlog genoeg lvden moer. Dien antwoorde ik , voor

eerft : dat het voor orureocffende zwaar valt , om te konnen

zien ', welke van de uytterlyke Kerkclyke Vergaackringen , de

waare Kerke , en bv gevolge , de Moeder heeren zal ^ nade-

maal een ieder, naar zyne eygene neygingen én belang, zyne

hem aan^cboorene gezintheyd daar onder verltaan wil hebben :

booven dat is het ook .gantlch niet fchriftmaatig gefprooken

engemeent, dat de Kerke een moeder zy. Aangezien de//.

Stbrtffaiisaag van een cenige Moeder aller Hevligen weet,
v/cl ke het boovenile Jerufalcm is. Galat. iv. 26. Hebr.

xii.:

3 . Maar nooit heeft zy aan de goddelooze en huychelaars,

en nogr veel minder aan de afgevallene Geeftelykheyd , de vry-

heyd gegeeven , van zig zelfs ecne moeder te moogen noemen ,

en daar mcede zich , tecgens alle getuvgeniffe , errinneringen
,

en verbeeteringen re waapenen en te bcwaaren. De waare en

zuvverc Gemeente , is van 't begin van 't EttO&gefiftffl , en de

tyden der <Apo(lelcn af aan , een maagd en bruyd van Qhriflm

geweelr. Maar de valiche afgevallene Kerke, is, volgens de

getuvccniiïen der eerfte Leeraars , en uyt kracht des ondervol-

genden berichrs, tot eene hoere geworden, en zy heeft * onder

Gouftantmus de Groote , door de verwerde en onvoorzichtige

aanneemingc van allerleye huychelaars en boozen , als ook

,

door de natuurelyke vermeerderinge en voortplantinge der njal-

fche Chrifhncn , veele millioenen baftaarden aangequeekt , dog
met welke geen waar lidmaat Chrifii te doen heeft.

32. Maar geftelt zynde, mocht iemand denken , dat dit al-

zoo zv, zoo moet men dog de lieve oude in eere houden, en

den ouden Noah zyne fchande , met Chain , niet ontdekken.

Dien ik tot antwoord geeve, dat, by aldien de gebreeken van

Noach, en andere oude onzer voorvaaderen , gantlch niet ont-

dekt zonden moeten werden, dat ook de H. Schrift zelve, en

alle de Hijlory Schryvcrs , niets altoos hier van zouden behoe-

ven te vernaaien. Het was ook noch wel vraagens waard, of

juyft alle en ieder perzoon , en Gemeentens , in haare bedor-

venhevd , bv Noah al te vergelyken waaren, daar de minfteniet

alleen zelrs niet vroom, zonder Godzaali^en wandel, en God-
delyk leeven geweeft zyn , maar ook de moogelykheyd zelfs ,

van zulk een wandel dikmaals genoeg geloochent hebben , of
** 2 nu
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iiü noch wel loochenen. Ik laate fhan, dat een fpotachrige en

fmaadzuchtige befchimpinge eenes lichtvaardigen Chams> van de

ernfthaftige ^ meedelydende en waarfchouwende vertellinge van

een waarheyd zoekend gemoed wyt en verre onderfcheyden is.

33. Uyt welke zoo gefchaapene verhaalingen ook geenzins

zoo terftont te befluyten is, dat men die perzoonen of Gemeen-
tens vyandig moet zyn, welkers ellende ontdekt werd. Want,
wanneer het zoo lang gebruykte fpreekwoord nog waar zal zyn,

Zoo kan men ook wel Platoos en aller menfehen vriend blyven y

fchoon men de waarheyd echter over al bemint. Al wie nu een

vriend van deeze is, die bemint ook meteene haare liefhebbers:

en genoomen , dat hy zelfs , of zyn befte vriend , al iets on-

rechts beging, zoo zoude hy ook, met verlies van zyn voordeel

echter de waarheyd niet willen beleedigen. Wie zoude dan lang

op die geene vergramt zyn , welke liever het gemeene loon der

wraarheyd (gelyk als die in de vyandlchap en teegenfpreekinge

van de loogen beftaat) op zich neemen , als haare beleediginge ?

waaren 'er in de Kerken altyd loutere vrecdemaakers en lief-

hebbers geweeft, zoo behoefde men ook zulke grouwelen niet

te verhaalen, maar men hadde alleen maar gedenkteekenen van

liefde en waarheyd te toonen.

34. Dat nu zulk een onzydig en waarachtig verhaal geen
laftering , maar een weezentlyk ftuk der hiftorie zy, zulks is

t'eenemaal, ook uyt de toeftemminge van alle volkeren , on*

twiftbaar. Waar voor alle deeze andere omftandigheeden en in-

zichten wyken moeten ; zoo dat geen gewaande yver, geen

ichyn of diergelyken zoo veel vermoogen by verftandigen vind ,

om hen door een neevel van bedrog, huychelery, voorgegeeve-

ne reynigheyd , en ouderdom , de eens helder gemaakte oogen te

laaten verblinden. Want anders, alwaar het hiftoorïfch verhaal

zelfs wankelt, onzeeker, eenzydig , flaafs
, feBarifch , en ver-

keert is , daar wankelen ook met eene de daar op gebouwde
befluyten , de daar op gehoopte wysheid, en al het overige

voordeel. De zin en het begrip des Leezers werd desgelyks

ook onzeeker, eenzydig , (taats , fèflaris , en verkeert, door

dien hv , op diergelyke poflulata en hypothefes (vereyhehingen

en onderftellingen) heeft geftcunt.

3*5. Hoe hooger en gewichriger nu die zaaken zyn , welke
God, en de eeuwige oniterffelyke geeft des menfehen aangaan;

hoe noodiger het ook is , daar in de loutere , ongeveinsde en

behoeftige waarheid vaft te maaken , inzonderheid , by aldien

deeze tot eene beflegtiginge der ftrydigheeden toegepaft zal wer-

den.
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den. Kn nyt deeze oorzaaken kan de I\erkelyke Hiftorie , zori

zy regt zyn zoude, het lichc van den H Geeft , en van 't woord,

nimmermeer ontbeeren , doordien, zonder dit , zulke dingen

nimmermeer verftaan of btflifc konnen werden
, gelyk als nu

reeds al in de intreede van de Afbeeldmge der ivaare Chrifteneni

aenocgzaam bewcezen is.

6. Ja, uyt gebrek van dit cenige ligt , ontftaan 'er in dé3<

CTcmeene verhaalingen , zoo veele verfchrikkelyke onwaarhee

den, dwaalingen, booze argwaan, valfche oordeelcn ,' verdoe-

min^en der onichuldigen , en verheffingen der onwaardigen ; de-

wyle aldaar gemeenelyk een blinde van de verwen, en een ver-

keert ydel wcerelds menfeh of huychelaar, die niet anders,' als

Heere, Heere, leerr zeggen , van Gods en zyne handelingen

,

woorden , en willen redeneeren wil. Ook mochten zich wel

alle die gëeriè , die met deeze Hiftorie niet te vrceden waaren ?

haaft openbaaren, waar op zy bouwden. Dewyle zy dog met

nier anders te voorfchyn zouden derven koomen , als met de

ccwoonclyke vooroordcelen van de toeftemminge der meeften

in de weereld , der voornaamfte
,

geleerdfte, en aanzienelykfte,

met de bezirtinge der waarheid , rechtzinnigheid en zuyverheid,

met deeze of geene zelfs bedachte grondstellingen , of artyke-

len, met hunne geloofs-boekcn , met langgeleedene verdoemin-

gen van verfcheelende , met vaderlyke wyzen en inzettingen,

en diergelyke zaaken meer. Welke wel aan zig zei ven in haa-

re behoorelyke waarde konnen werden gelaaten , maar die al-

hier, by de kenniffe der algemeene hiftoorifche waarheid, voor

geenen reegel moogen of konnen aangenoomen werden.

37. Hier teegen zullen nu de regtfehaapene gemoederen gaar-

ne zien , alwaar of aan anderen , of door anderen , aan hen

zelfs, de oude fchaade van het verdurvene menfehelyke herte,
!

en niet maar alleen de gemeene dwaasheeden en grouwelen,

maar ook, de geheyme argliftigheedcn van het eygene vernuft,

en flangen^fift, de ïtreeken van den heerlchzuchtigen Lucifer ,

de dierfche grofheyd van den natuurlyken menlche ,• en den

vuurfpouwenden Draak des grimmigen Antichrifts , ter deegen

ontdekt werd. Want , al wie zich altoos verblyd , wanneer

hem eenigc verbeeteringe aan de hand gegeeven werd , die

neemt ook alle vermaaningen door voorbeelden aan , dewyle

de openinge van de geheymenis der boosheid, den rechten grond

tot alle verbeeteringe leggen moet. fcn waar ook niet een ie-

der eerft van hem zelfs aanvangt te reformeeren , en daar toe

de gemeene voorbeelden bybrengt , aldaar is al het voorncemen,
**

3 Jf
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difputeeren , en kommer , aangaande eene algemeene verbeete-

ringe , t'eenernaal vruchteloos en te vergeefs.

38. Maar , wanneer iemand meenen mochte, dat het niet noodig

geweefl: was, dat 'er, inzonderheid in de laatlte eeuwen, zoo veele

byzondere voorvallen ( fpecialia facla),benec\cm hare befliiïingen,

bygebracht wierden i
dieweetc,dat jny ft deeze, uyt kragtderge-

dagte gronden , de noodwendigtte (tukken van eene grondelyke

hiftorie uytmaaken , by aldicn zy tot des Lcczers onderrechtin-

ge dienen zullen. Byzonder daar Chriflm zelfs bevoolen heeft,

de Leeraars aan haare vruchten te leeren kennen , als welke met
recht de uytvlocrjingen zyn , die van de binnenfte grond der

menfchen getuygen , daar het herte vol van geweeft is. In de

bloote lecringen ,
predikaticn 7 en alle uyttcrlyke woorden , laat

zich wel veel om de fchyn zeggen, huychelen, en anderen ten

lafte opleggen : maar of men het zcHs wel met een vinger aan-

roert, zulks wyft de praftyke uyt. Waar op dan een Hifiory

Schryver zyn oog voornaamentlyk rechten moet , doch dat

hy ook te gelyk , in het licht des H. Geefis , op den grond

en waarcn oorfprong van alle zulke uytterlyke dingen , heel

naauwkeurig acht moet necmen , en alzoo , een recht en on-

gekreukt oordeel aan den Leezer overlaaten.

39» Alhoewel ik nu , aan deeze of geene byzondere

verhaalinee zeer ongaarne gekoomen ben , in betrachtinge ,

dat zulke meelt by alle zeer gehaat , en de belangneemende

teegen de borft zyn ; zoo is zulks doch alles uyt de gedachte

oorzaaken gefchicd, en verders zal 'er afgewacht moeten wer-

den , waar zig iemand daar door beleedigt zal betoonen te zyn,

en zynen grond openbaaren. OndcrtulTchcn is dit altyd «nyn

ernftige wenfch gebleeven , het gec ,e de geleerde Frederikus

Spanheym-, voor zyne vermeerderde l{erkelyke Hiftorie , nu noch

onlangs gezet heeft : Dat dog deeze vrucht der heyligc Hiftorie

eens mogt te zien zyn , op dat deeze onze tyden , uyt de voo~

rige, verbeetert , en de verleedene eer(te tyden van de oude

Kerken der gantfche Cbrifteuheyd weeder herfielt wierden : want
zoo doende zouden de Gemeentens en vcrzaamclingcn haaren vree-

de weederom verkrygeu , en alle haare waapenen alleen teegen

de vyanden Gods keeren. uAls dan zouden de difputen en kry-

gen onder broeders verre zyn , als ook , de eergierigheyd van
de Kerkendienaaren , de Jlapbeyd van de Herders , de booze

aart der nieunngheeden van de Leeren , de eygenzinnige uyt-

leggingen van de H. Schrift , de Simonie , en de algemeene eer-

zucht van den Godsdieu/l.

40.
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40. Qndertuffchen zpl men, hoope ik , ook hy de {limjlp-en

fuaf baarftc handelingen zelfs, aUinsecnc bejcheidene, en metzagt-

zinnigheid gemaatigde maniere van fchryven , aantreffen • zodaa-

Mg , dat ik ook dikmaals zeer veeje harde uytdrukkingen der

vreemde Schryvcrs wel gaarne wat verzacht hadde , by aldien

ik niet, hunne eygene woorden uyt nood , en om beeter ge-

wisheid hadde moeten bybrengen , en behouden. Alzoo, dat

alle de onlult, welke iemand daar over opvatten mocht, alleen

op de bygebragte Autheuren zelfs , by aldien het billyk was,

uytgeworpen zoude moeten werden. Schoon het eevenwel niet

te vermoeden iraat , dat een ecnig man, zyne zwakheid hier

door zoo merkelyk voor oogen zal willen ftellen, en zich alzoo

aan die dingen zelfs fchuldig maaken , welke hier in befchree-

ven zyn.

kiL Tot dien einde is dan ook alles in onze Taaie befchree-

ven , op dat niet alleen de Schoolgcleerde , maar ook andere

,

die nochtans ook, buyten de fchoolen, veel wysheid en ervaa-

renheid van God zelve hebben , in 't gemeen van alles, en in

't byzonder, moogen oordcelcn , en anders iets daar uyt nee-

men konnen. Anders, by aldien men niet het algemeene nut

alleen wilde in acht neemen , zoo zoude men de gemeene weg
der Wcercldgeleerden ook wel hebben konnen inllaan , en met

haare geleerde tonge , door allerhande woorden-zifteryen en

ichynbaare dingen, dit boek hebben konnen opcieren 5 het wel-

ke wel ligt en by der hand, maar veel meer fchaadelyk als voor-

deelig geweeft zoude zyn.

42. Voor 't laatfte wenfche ik van gantfeher herten , dat God
alle en een ieder gemoed alzoo reynjgen , veranderen , en hey-

liqen wil, op dat de geeft der wysheid, en kennifle des Raads,

en des gewiffen verftands, in hen woonen , leeren , haar tuch-

tigen , regeeren , en voeren mooge. Zoo zal hy hen ook wel

haait uyt alle dwaalinge
,
(waar in alle menfehen , zy moogen

in deeze of geene Kerke gebooren , en naar de letter onderregt

zyn, van natüure {teeken >) uyt , en in alle waarheid voeren,

en hen ook met een onfeilbaar richtfnocr verzien , waar na zy

haare cygene woorden en werken , en die van anderen , hebben

te proeven.

43. De God des vreedes nu zal alle die geene , welke hem
gehoorzaam werden , in zynen vreede , en alzoo , in de waare

«aaligheid trekken , zoo dat zy door de fchaaden en grouwe-

len der voorige ftrydigheeden , welke , onder den fchyn des

yvers , alomme gevoert werden , verftandig zullen werden , en

den
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den vreede alleen , beneevens de heiligmaakinge , zullen najaa-

gen. Hy zal hen ook hier by , door zyne tuchtigende genaa-

de , regeeren , op dat zy het ligt der waarheid niet koomen te

weederftreeven , en dat geene , wat voor hen niet zoo geheel ver-

ftaanelyk is, niet terftont beftryden of verwerpen , maar alles

tot verbeetering aanwenden. Zoo konnen zy dan, met grond,

alle vergenoegende vrugt der gerechtigheid hoopen , dat die,

met alle den zeegen des Etiangeliums van Jefiis Chrifias , op
hen ruften zal.

44. Aan die geene nu, welke met de Baaliten , op beyde

de zyden mank gaan , die zig , met de weereld , onder eenig

voorwendzel , nog al gelyk ftellen , en die het met haar , uyt

looze inzichten , nergens verderven willen , geeve God een louter

en getrouw herte,opdat zy leeren moogen, hem alleen getrouw

te zyn. Hy doe weg de geheymenifle der boosheyd en de be-

driegcrye, by alle de Laodiceers, huychelaars , en Tbarijeen
,

het geflagte , dat voor den Heere altyd een grouwel , en dat

de eenvoudigheid van Chrifim doorgaans teegen de borft: is ge-

weeft. De Schepper keere die om , door een genoegzaame oot-

moedigheid haarer herten , hy fchikke hen veel vuur van droef-

heid toe , waar door die zoo diep verborgene onreinigheeden

fchoon uytgebrant , en zy zuyver , en voor den huysheer gebruy-

kelyk gemaakt moogen werden.

45. Als dan zullen zy zig over geene byzonderheid , eigene

meeningen, of weegen, meer hebben te bezwaaren. Hen zal

de zuyvere waarheid zoo lief als haar leeven zijn, en zy zullen zig

verblyden , by aldien zyder zelver uitvloeijinge en voetftappen

ook hier in vinden. Want , zoo wanneer de heimelijke vernufts-

ftreeken en kromme flange-gangen , uyt hen verbannen werden,

die zich nog altijd, onder het beeld der geeftelijkheid en goede

inzichten verfchuylen : zoo zoude wel haaft de ovcreenkomfte geo-

penbaart, de naaktheid en armoede, by de valfche rijkdom der

huichelerye, menfchen gunft , on vernuftige Godsdienft, en dier-

gelyke bekent , naar de oogen-zalf verlangt , en daarom ge-

beeden , en naar de feeft-kleederen heel begeerig gegreepen

werden.

46. Zaalig is hy , die zig aan Cbriflus niet ergert , zoo als hy
teegens alle menfchelijke eigene werken , meeningen, inzettin-

gen , gewoontens , en ftellingen wandelt , en daar door , voor

de huichelaars, een fteendes aanftoots werd. Nog zaaliger is

hy , wanneer hy hem in der daad tot een hoekfteen aanneemt
,

en , met verlaatinge van alle bouwlieden , die hem , by de inge-

ftelde



VOORREED E,

ftclde plechtelyke ftichtinge , verworpen hebben , op hem al-

leen bouwt, ruft, en eeuwig gegrond blyfc. Zulk een zal zig

nergens aan ftootcn , dewyle 'er geen ergernis altoos in hem is;

want hy is uyt God zelfs gebooren.

47. Van waar hem ook de parddoxa j of Wonderfpreuken ?

des te aanmerkelyker en aangenaamer zullen vallen, dewyle dog
de waare weg , Chriflw zelfs , niet zoo gemeen , bevattelyk

,

of de aangenoome meeningen (<5o£ai$) gelykformig is , 700 dat

hem een ieder , of ook maar de meefte , betreeden zouden.

Maar, gelyk als hy weet, dat 'er maar weinige van haar zaa-

lig werden , alzoo keert hy zig daar geenzins aan , wanneer 'er

ook zelfs niet een meer met Chriftus wandelde ; hy tragt maar
voor zig daar na, dat hy door de enge poorte mooge ingaan,

en door alle dood in 't leeven koomen te dringen.

48. De overige, die wel den grootften hoop in de weereld

uytmaaken , naamentlyk , de ongeloovige , fpotters , verkeer-

de, en zonder God leevende, wilde ik wel, in 't wel neemen,

raaden , dat zy dog geene ontfchuldiginge van haare God-ver-

loocheninge , van het algemeene verderf der Chriftenen neemen
mochten. Zy moogen maar de alhier bygebrachte getuygen der

eeuwige en onbeweegelyke waarheid hooren , door welke God
zig , ten allen tyden , teegen de algemeene huychelerye en dwaas-

heid des vallenen Godsdienfts gekant , en ook nooit by de uyt-

terfte afval , zig zelven onbetuygt gelaaten heeft. Door die heeft

hy ook in de plaats van de valfche dingen , altyd iets fonda-

menteels , zeekers en Goddelyks , laaten voorleggen , dat ook
aan de verftandigfte en edelfte gemoederen zelfs , genoegen en

ruft verfchaften konde.

49. Zy konnen immers van het gemeene bygeloof , en de onver-

nuftige Godsdienft , niets op de Goddelyke leere zelfs toepanen en

befluyten , dat deeze eeven als die
, gefchaapen , en alzoo ver-

werpelyk zy. Wilden zy den Geeft der genaade maar eens in

haar gemoed gehoorzaam zyn , het was ook haare booze herten

lief of leet , zy zouden wel haaft bevinden , hoe de waare eeu-

wige Godsdienft , aan geen menfchelyk vercierzel of grouwel

altoos , eenige fchuld heeft , maar dat zy , van haars gelyke

dwaaze menfehen, alzoo verduyftert , en door duyzend erger-

niffen , zoo zeer in verachtinge gebragt geworden is.

50. Het waarachtige licht van Chriftus zoude haar eedel on-

fterffelyk deel alzoo vatten , trekken en regeeren , dat zy , alle haare

voorige fcherpe teegenwerpingen , voor dwaas en affchonwelyk
*** zou-
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zouden houden , en zig gaarne aan de voeren van de aller-

hoogfte JMajefteyt werpen , en niet zonder , maar in en met

God , wenfchen te moogen keven en fterven. Zy zouden

ook, uyt deeze gantfche Hiftorïe konnen lceren , dat de gehei-

menis der boosheid gemeenelyk wel de grootfte toeloop , toe-

juychinge, byval, geweld en aanzien gehad heeft. Maar dat

dog echter het geheyme licht Gods in eenige helder heeft uyt-

gebïonkèn, en dat in 't gemeen vervult is geworden, het geene

Taulns i Cor. i. i8j 30. en Chriftus zelfs , Matth.xi. 25. te voo-

ren hebben getuygt.

5 1. Met de giftige nyd nu wil ik alhier niet te doen hebben,

noch minder met de openbaare lafteraars , valfche
, fophiften , af-

godiften , en alle de geene , die de leugens liefhebben , en doen.

Want, gelyk als de zulke, beneevens de huychelaars , deezen

arbeid zoo wel als alle myne voorige, teegens de borftzynzal:

alzoo zal ook de tyd wel leeren , of niet de edele en Godlieven-

de gemoederen , daar by zullen volharden ,maar de andere, zig

daar alleen over ontroeren. In welken geval hen, in de plaats

van eenige woorden-ftryd , met eene ernftige ontdekkinge van

haare eigene ellende, zoo, gelyk als het hier inde gemeentens is

gefchied, wel bejeegent, en de zaake zelfs nog klaarder gemaakt

rriogt werden , alzoo dat haar oude <Adam nog eer , nog voor-

deel daar van genieten mogte.

52. OndertuiTchen is myn ernftig verlangen en bidden , dat

God alles, tot overtuyginge en veranderinge van die geene , wel-

ke het van nooden hebben , wil laaten gedyen, op dat de waar-

heid van alle kanten aan 't licht gebragt , en veele nog opge-

wekt moogen werden , om dit gemaakte ontwerp verder

na te denken , en nog meer te onderzoeken. Aangezien 'er,

op een vlytig en oprecht nazoeqen , nog al veel meer in de ou-

de en nieuwe fchriften verborgen legt , als 'er nog wel ooit ont-

dekt is geworden. Het is niet te zeggen, hoe zorgvuldig, liftig,

en gelukkig de valfche Kerke, altyd en overal, ontrent de ver-

treedinge , verberginge , en bedekkinge der getuygeniflen en

voetftappen, van alle Godzaalige, geween: is. Alzoo dat maar

ter naauwer nood , met de grootfte moeite , de oude gangen

en fpooren te vinden zyn , door dien door het gewoonelyk la-

fteren en verdoemen, niets als afkeer en affchrik voor de waar-

heid , onder groote en kleine verwekt werd.

53. Doch, mochten alle deeze nu noch duurende argliftig-

heeden des Satans , wel lang genoeg geduurt , en de huychelaars en

god-
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goddclooze met God gefpot hebben. Hy is al werkende, en

gaat nu eenen anderen weg, en niemand zal hem weeren! Dat

maar een ieder hem bidde, dat hy voor hem in vreede gevon-

den mooge werden , op dat hy geen deel met de huychelaars

hebbc, maar uytga , en zich afzondcre , en niets onreins aan-

roere: zoo zal hy van hem ook voor eeuwig aangenoomen en

bewaart werden.

Booven het voorige is nog dit noodig aan te merken , dat de

Leezer zich daar over niet moet verwonderen , by aldien hy de

Hifiorie der <Arriaancn niet zoo volkoomen , en aan malkande-

ren hangende bevinden mochte , als de nood het wel vereyfeh-

te. De oorzaak hier van is , door dien den Autheur een taa-

melyk ftuk daar van, uyt het handfehrift , dat hy naar een an-

dere plaats om af te Ichryven gezonden hadde , ik weet niet

door wie, weggenoomen en onderdrukt geworden is, het wel-

ke dan , by gebrek van tyd , niet weederom herftelf heeft

konncn werden. Wanneer dan iemand uyt dit onvolkoomen

en verminkte verhaal, of uyt andere ftcllingen van dit boek,

iets (trydigs, en dat de eere Gods , en onzes Heylands Jefus

ChriftuS) verkleynde, befluyten, of ook de verwerpelyke lee-

re der Arriaanen en Scctniaanen , aan haar zelve, goedkeuren

wilde: zoo werd hier meede van den Autheur , opentlyk , en

op zyn befte, daar teegen geprotefteert ; want, alhoewel hy 9

gelyk doorgaans in alle andere punten , de gebreeken der zoo

genaamde Rechtzinnige partye-, eeven zoo wel , als die der Ar-
riaanen, uyt krachte der ftellinge vaneene onzydige Hiftorie ,

aangeteekent heeft : en deeze hier teegen , in eenige bedryven,

heeft ontichuldigt: zoo maakt hy zig dog geenzins daar meede
aan de openbaare dwaalingen deelachtig. Zoo khroomt hy zig

ook niet , om voor een ieder , uyt de grond zynes herten , te

bekennen, hoe hem God zyn Zoon, niet alleen uyt het klaare

gefchreeven woord geopenbaart , en zyne kenniiTe door den H.

Geeft verzeegelt heeft, maar ook, hoe hy zelfs , in zyn herte

door de leevendige bevindinge , de oneyndelyke liefde , wys-

hcyd , almooo;entheyd en andere Goddelyke eygenfehappen

des Heeren Jefu , metter daad zelve , waarachtig , gezien ,

en daar uyt gekent heeft , dat deeze de waarachtige God en

het eeuwige leeven is , en dat hy met den Vader gantfeh t'ee-

nemaal eens is, als de Chriftus , de Zoone des leevendigen Gods.

Waar door de Autheur ook met geen vernufteling ooit ee-

nige de minfte gemeenfehap hebben kan , maar zulke blinde en
* ** 2 arme
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arme gemoederen aan het eeuwige licht, tothaarer verlichtinge,

meededoogentlyk aanbeveelt : op dat zy , wanneer 2y zullen

zien en fmaaken , wat Qh'ift'M is , door deeze eenige wysheid

zaalig moogen werden

!

Dit wenfcht van herten,

Gie.'cn den i Maart,
In 't Jaar 1697.

De SCHRYVER dezes Werh,

R E-
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ALGEMEENE

AANMERKINGEN,
Aangaande de

HISTORIËN der KETTEREN.

.AAN DEN LEEZER.
|Oor dien ons, voornaamentlyk by de Hiftorie der

zoo genaamde Ketters , veele zeer gewichtige

,

en , daar benecvens aanmerkelyke leerpunten , als

ook , bvzondcre krachtdaadige bedryven , met haa-

re omftandighceden,allenthalven voorkoomen ; en

dat men, in 't voordraagen en onderzoeken van de zelve, niet

juvft zoo zeer op de gemeene , dikmaals oneenige j eenzydige

,

en verkeerde verhaalingen en oordeelen , moet blyven ftaan 3

maar dat men , by geleegenheid van zoo veele zonneklaare be-

wvzen , bekenteniffen * en getuygeniflen , de waarheid , zoo

veel als 't doenelijk is, naaukeurig moet onderzoeken , en dat

men , zonder inzicht op eenige menichelijke achtbaarheid , of

partydige oordeelen, veele zulke gefchiedeniüen vry wat anders,

als tot nog toe in 't gemeen gefchied is , zal moeten ter needer

f tellen : zoo werd mids deezen de befcheide Leezer , ernftelijk,

en , om de fchuldige algemeene liefde , verzogt , om God , den

Schepper van ons allen , voor eerfi de eere te geeven , en zyn

oordeel , of teegenfpreekinge , ten minften zoolange op tefchor-

ten, tot dat deeze navolgende voortellingen daar van met vlyt,

en zonder eenige eenzydighcid , eerft wel overwoogen zijn ge-

worden. Ten dien eynde heeft men dan deeze beicheydenheid

gebruykt , dat 'er voor eerft , eenige paradoxe , of Wonder-
fpreukige vraagen , wel niet als zeckercjlef/ingeti , om daarover

te difputeeren , aan den Leezer werden opgedrongen , maar en-

kel en alleen, als vraagftukken {problemata} , en zeekere al-

gemeene aanmerkingen , die uyt de Hiftorien zelve zyn gerrok-

ken , or liever, zommige vraagen over gefchiede dingen (qua-

ftiones fatforum ,) of gemeene plaatzen (Jocï communes} en ar-

tyhelen , werden voorgedraagen , op dat die gemoederen , welke
tot eene waarachtige onderzoekinge , en daar op volgende on-

partydig vonnis, bekwaam zyn, die zouden overleggen. Aan-
gezien men gaarne aan een ieders geweeten wil overlaaten , hoe

het daar meede handelen , als meede , of het die aanneemen , of

a ver-



i) Algcmeene Aanmerkingen

verwerpen wil : waar teegen men egter niet geneegen is , om zig

daar over ooit of ooit in eenig lchools gefchil met iemand in

te laaten , en noch veel minder , om dezelve aan de uytfpraak

der gcmeene Syfleviati/che , en Schoolfihe Theologie te onderwer-

pen , door dien dit alles allpen enkele vraagen van gefchiede

dingen (quaftiones fafloruvi) raakt , die niet als alleen uyt

de zuyvere hïflorifche fondamenten , beliegt konnen wer-

den. Maar , nademaal de waarachtige God , in deeze tyden ,

het ligt der waarheid teegen de nu nog duurende duyfiernifie,

altyd klaarder laat uytbreeken , en de beveiligingen van het

vernuft allengskens heel merkelyk doet ondermynen , en ten

val bereyden : zoo mochten ook wel hier in 't vervolg, veele

vallche vooroordeelen wegvallen, inzonderheyd, zoo wanneer

men in 't gemeen de nieuwe getuygen der waarheyd niet krag-

tiger gemeent heeft te zullen konnen onderdrukken, als, wan-

neer men hen een oude naam van Ketter opgelegt, en die oude

onwaarachtige verhaalingen weeder heeft zoeken op te haaien.

Waarmeede dan, niet alleen de onweetende, een duyfiere neevei

voor hunne behalven dat nog zwakke oogen, gebragt, en een zwaa-

re fchrik en angft voor zulke grouwelyke zaaken ingeboezemt,

maar , waar door ook andere ontally ke ongelukken , en grou welen

,

door de goddelooze Geeftelykheid , in de weereld werden ge-

fticht. Niemand moet dierhalven eenige van deeze navolgende

voortellingen daarom ftraks verwerpen , en noch veel minder,

eenige aanneemen , voor en al eer hy de zulke , of uyt het zon-

ne klaare licht des Heiligen Geefts , en deffelfs leevendigc woord,

of, uyt openbaare leerlmkken van geloofwaardige Schry vers,

of, uyt eyge ervaarentheid
,

('by aldien hy Hechts van ee-

ne gelteltheid is om die te konnen hebben) in zijn eyge ge-

moed , t'eenemaal beveftigt vind. Tot aanleydinge van zom-

mige menfehen is hiereene korte beantwoordinge van zulke vraa-

gen bygevoegt, welke dan met de gantfche hiftorie na mal kan-

deren wel te zaamen kan vergeleeken werden. Hier toe nu heb-

ben wy alle hoognoodig, dat wy God zelfs om den Geeft der wysr

heid en openbaaringe , wel ernftig en ootmoedig aan roepen ,

naamelijk , dat hy zelfs , in deeze aanmerkelyke zaake , in on-

ze herten een rechter gelieve te zyn , en , dat hy ons leere on-

derzoeken, proeven, en aanneemen, wat zynen waarachtigen

zin en wille is. Anders zal men , niet alleen doorgaands doo-

ien , en , op de oude vooroordeelen , ftellingen , en beletzelen

der waarheyd , fteeds blyven hangen , en de aloude voorvade-

ren , in hunne zonden , en verkeerde wyzen , navolgen , maar

men zal ook alles , wat met het vernuft , de gewoonte , het

men-
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menfehen verdichtzcl, en achtbaarheyd , niet in alles ovcreen-

ftemt , met kwetzingc van zyn cygegeweeten vcrw crpen , en God

zelfs in der vvaarheyd, van zich afilooten. Deezc navolgende

vraagen nu , zoo als ze natuurlyker wyze uyt malkanderen zvn

koomen te vloeijen, zullen ten deele die lieden betreffen, wel-

ke van andere wel eer tot ketters gemaakt zyn geworden , ten

deele die geene, welke hen daar toe gemaakt hebben, en, ten

deele, de zaaken of ftofVen zelfs, beneevens haaren aart en mid-

delen , waar over , en hoe dit alles gefclïied is ; en eynde-

lyk , met wat voor inzichten en gevolgen men dit alles gedaan

heeft.

Zoo vraazf men derhalven , ten aanzien van

het eer/re punt , van de Kettermaakers

zelfs ,

j. /^\F niet die Leeraars , van welke , by , en kort na de

V^/ tyden der Apojlelen , eenige , openbaarlyk booze en

verkeerde lieden, als ketterfche, of afgezonderde (eugêmouj) men-

fehen, gemyd weiden, van de laater volgende vervallene yve-

raars, heel verre, en volkoomentlyk , zyn te ondericheyden

:

als meede , of de bedryven van de eerfte , met decze laatiie , wel

immermeer te vergelyken zyn ?

2. Of niet, al voort na de tyden der Apoftelen en Apofloli-

fch$ mannen , en, zelfs al in de tweede eeuwe , deeze maniere,

(naamentlyk, van aanftonds, eenzydig , iemand als een ketter

te verdoemen) teegens eenige , die men niet recht wel verftaan

heeft, of willen verftaan, zeer misbruykt is geworden?

3. En, of het ook om die reede niet wel moogelyk geweeft

is , of ook noch wel is , dat wel anders oprechte , en verlich-

te gemoederen , uyt zwakheyd , en een niet genoegzaam be-

grip der Goddelyke geheymeniflen , of uyt eenen al te heftigen

wer (als welke zaaken uyt hunne eygene vierige gefteltenifle

wel konnen voortkoomen) in het oordeelen en verwerpen zich

al te haaftig getoont hebben: gelvk het,by na aan alledeOud-

vaders , en hier na , aan Bernardus in 't byzonder , aangemerkt

is geworden ?

4. Dan , of zy daar toe niet wel van anderen zomtyds zyn

overreed , onrechtmaatig onderrecht , en misleyd geworden ; en

of ze, door hunnen onmaatigen lof zelfs niet opgeblaazen en

verhit , en ook , uyt eene zoo genaamde goede meeninge , ver-

a 2 leyd
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leyd zyn geworden , om dceze of geene , als d waaiende , en

verwerpelyk te verklaaren ?

5. Item , of niet zommige Godvruchtige mannen , welke van

de goddelooze menfehen verkettert , ofanderzins vervolgt zyn ge-

worden , in eenige zaaken zelfs wel ged waalt hebben ; niet teegen-

ftaande zy de andere , die niet in alles met hen overeen geftemt heb-

ben, weederom op haar beurt, met zulke befchuldigingen be-

zwaart , en alzoo dat geene zelfs gedaan hebben , wat zy niet wil-

den , dat andere hen zouden aandoen ?

6. Eindelyk , ofniet dit alles ook verders in de tweede en der-

de eeuwe , eer dat dtGeeJielykheyd nog eenig Weereldlyk geweld

of eere hadde bekoomen , alzoo onder veele toegegaan , en hier

na nogal veel meer, onder de nog overige vroome, dikmaals ge-

beurt is ?

7. Verders , wat de bedurvene tvden des Chriftendoms aangaat

,

of niet doorgaans de overeenftemminge der hiftoriengetuygt,dat

de grootïte i\ettermaakers enmeefters, openbaarlyk, of wyze,
en verftandige ('daar de Vader zyne geheimenhTen aan verborgen

gehouden heeft) huychelaars , Pharifèen , en Schriftgeleerden

,

(clie niet van God zelfs tot het Heemelrijke geleert waaretf)

of, heele goddelooze en verkeerde menfehen geweeft zijn ?

8. Of het niet meeftendeel (zoo niet altyd) voorgevallen is

,

dat de verketterende , in de zoo genaamde ordentlyke ampten

hebben gezeeten, en daar door , om der zelver wille , de on-

derwerpinge en toefcemminge , in hunne ftellingen , van alle an-

dere geeylcht hebben : en of ze , hier teegen de gantfche ge-

meente van haar natuurlyke recht , ten dien opzichte niet heb-

ben berooft , en wel inzonderheid , de zoo genaamde Leeken

maar het bloote nazien en fchyn gelaaten hebben? En ofniet de

verketterde daar teegen, of geene gewoone Bifjchoppen , Superin-

tendenten , DocJores, ProfeJJoren , en Tredikcrs geweeft zyn, of

dog wel haaft uytalie zulke ampten, nu vrywillig, dan met ge-

weld zyn gezet geworden?

9. By gevolge , of niet de gedachte perzoonen, in haare

ampten van de algemeene verdurvene natuure daar toe verleyd

zyn geworden, om zich zelfs, en de haaren , bv eere en ge-

zag
,

gemak , inkomften , en andere voordeden , te behou-

den?

10. En, of het om die reede , voor hen , de lichtfte weg
niet wel heeft gefcheenen te zyn , om andere , welke tee-

gens de gemeene dwaalingen en grouwelen getuygt , of die de

Leeraars , over hun boos leeven beftraft hebben , onder den

naam
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naam van Ketters, te onderdrukken, en haar eyge ondeugden

voordcel met eenen voorgegcevcnen yver tot de waarheid , te

verfchooncn ?

1 i. Of niet veele , by aldien niet alle, onordentelyke herts-

tochten, by zulke ftrydigheeden , zich of fterk geopenbaart , of

wel) heel caftelyk gehecricht , en de menfehen tot alle boos-

heid verleid hebben ?

12. Voornaamentlyk daar in , dat zy hun natuurlvk vierig

weezen , en de daar uyt ontftaane heftigheid , lichtvaardigheid)

en veelerlcve onbedachte kwaade handelingen , tcegens de on-

fchuhliifc aangewend , en hunne arme eevennaaflen in eroote

lchaade daar door gebrast hebben ?

i 3. Dat deezen toorn door de hoovaardve, en hcerfchzugt

,

den menfehen aangebooren
,
geweldig aangeblaazen

,
gevoed , en

altoos onderhouden is geworden , zoo dikmaals aan zulk een ,

of zvne aangemaatigde eere der verlichtinge en heyligheyd, of

het ampt zelfs , t'eenemaal onttrokken , of, maar alleen ge-

krenkt , bepaald, of in twyfFel getrokken wierd ? Item , of

veele hunnen roem daar in niet wel gezocht hebben , wanneer:

zy veele ketters maaken, of optellen konden , en dat ze haar

eyge gezag daar meede hebben vergrooten of beveiligen en uyt-

breyden willen ?

14. Dat 'er ook niet zelden , tuflehen Amptgenooten , hoo-

ger en laager meede fcholieren , en andere , uyt zulk eene eer-

gierigheyd en roemzucht , fterke na-yver , afgunft, en belg-

zueht, ontftaanis, welke dan zoo al voort, in ftryden, chfptt-

tecren , lafteren, verkleynen, en eyndelyk , in verketteren, uyt-

geborftcn is , waar by de zwakfte partye altoos te kort moefr,

ichieten , en voor zondaars heene gaan ?

15. En niet minder , dat zomtyds de wraakgierigheid wel heel

heimelijk, ofopentlijk, in zulke gevallen, zig geuyt heeft, by
aldien het zich beleedigt houdende deel het andere niet anders,

of nadrukkelvker , heeft weeten bv tekoomen, als alleen, met
de opdichtinge van gevaarclvke dwaalingen?

16. Dat evndelyk deeze, en andere hertstochten, of, zom-
tvds een natuurlyke tyrannifche trek tot een volkoomener macht
en geweld , grouwelykheid , en bloedvergieten , in de men-
fehen verwekt gehad hebben , zoo dat de gewaande Gee/lelijke

veeltyds erger, als tyrannen of beeften , teegen de onderdrukte,

gewoed , en eyndelyk , t'eenemaal met vuur en zwaard daar irr

geflaagen hebben ?

17. Of niet dit alles, van den blooten tytel , kleedinge, of
a 3 dienrt,
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dienft , der zoo genaamde Geeftelyke, noch ontfchuldigt , nocr

gerechtvaardigt , en noch veel minder , belet zoude hebben kon-

nen werden , en of men daar uyt niet wel zpude konnen be-

fluyten : dat de Kettermaakers in 't gemeen
, groote Bijjchop-

pen , Doctoren, en diergelijke, geweell zyn , en dat 'er dier-

halven ook geen onrecht of boosheyd altoos van hen te ver-

moeden was geweeft ?

18. Of ook niet de meefte, by aldien niet alle ftryd-fchrif-

ten , ketter-regijlers , weederleggingen , en hïflorïen , van die

y veraars, wel uytwyzen , met wat voor quaade hertstochten,

dwaalingen , aanflaagen en verkeerde inzichten , zy zwanger ge-

gaan hebben? Byzonderlyk , of zy niet wel meeft , heel oog-

ïchynelyk, of ten minlten, zeer bedenkelyk, hun eyge eer- en

geld-gierigheyd , eygenzinnelijkheid, toorn, wraakgierigheid,

nyd , twihVzucht , lafter- en ipot-geeft , loogen en achterklap

,

ja, hun gantfeh verdorven evenbeeld
,
gelijk als de vlcefchelyke

menfeh, van natuure, door den Satan, zoo leelijktoegeftelt is,

zelfs onweetende voorgefteld , en daar door als afgemaalt gehad

hebben ?

19. Of niet de grootfte fchuld altyd op de verdurvene Gee-

ftelijkheid gevallen is, zoo dikmaals als de onfchuldige , of on-

weetende, op deeze wyze onderdrukt geworden zijn , en , of

die de macht der Hooge Overigheyd niet misbruykt , en den zoo

genaamden Weereldlyken arm tot geruftheid van haare zonden,

teegens Gods ordeninge , te hulp genoomen , en de gantfche

gemeente , van de kenniffe en uytfpraake over zulke zaaken

,

t'eenemaal uytgeflooten hebben?

20. Maar, of dan ook niet zomtyds deWeereldlyke Regenten

zelfs , zich van de Geejielykheyd hebben laaten moede maaken ,

en onbehoorlijk hier in hebben te werk gegaan, of hen de hand

gebooden , wanneer de Paapen maar met de groote Heeren ge-

zoopen , hen gevleid , en zich anders in alles na haar gevoegt

hebben, waar door zich deeze dan , tot vervolginge , verjaa-

ginge, of bloedvergieten , van de Kerkelijke hebben laaten op-

hitzen ?

2t. En, of de inzichten op het tydelijke , op voordeel , of

tiytteilijke gewaande vreede, behoudenis en vermeerdering van

ftaat , hier niet meede by gekoomen zijn ? Item , of niet heel

veel hier ontrent, uyt vreeze voor de al te machtige Geejlehjk-

heid, of voor het door hen opgerokkende en oproerige gepeu-

pel , en voor andere bekommerlijke ongeleegenheid , ichaade

aan eerbied en ihkomikn , en zoo voorts , is voorgenoomen
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geworden , dat anders wel achter gcblecven zoude gcwccii

zyn ?

22. Of, en waarom, andere, in ofbuyten opcntlvke amp-

ten ftaande perzoonen, zulk een onrechtvaardigen handel , of

geheel niet, of zelden, teegen geiprooken hebben 5 en, of het

niet uyt menlchen vieeze, byzondere haat , vreugde , en ver-

nocging aan zulke procednuren , en gelykheid van zinnen in de

weereldlvke luiten gelchied is , dat zulke verketterde lieden,

zoo wevjttg ,
ja gantich geenc verdeedigers gevonden hebben?

32, Hier tcegen , of het een verlicht, en door de ondervin-

dinge overtuygt gemoed , wel vergenoegen kan , wanneer 'er,

by zulk een handel , de bloote tytel, voorrechten, en andere

van de weereld verleende voordeden , voorgewend , en alle

tecgenftellingen daar mecde afgehouden , of t'eenemaal onder-

drukt werden ?

24. Insgelvks ook, of zy , ten aanzien van hunne ampten

,

voor de verlichrite , heyligftc , or heel en al voor onbedriege-

lyke , te houden zyn geweeir , welkers uytfpraakcn , verhaa-

lingen, en aanklachten , men volkoomcntlyk geloovcn moeft

,

dan; of zy niet, door hunne dwaalende , onheyligc , bedrie-

gu\ke woorden en werken , oi oordeelen en executie» , zich

zelfs, in alle zulke bedryven, ten uytterften verdacht , ©f wel,

t'eenemaal onbekwaam gemaakt , en alzoo , ten onrechte daar

in gedrongen hebben l Voor af gefield zynde , dat zy andcr9

,

voor de weereld en 't vernuft, de verftandigfte, liftigfre en be-

gaaffie mannen geheeten hebben geweeft te zvn.

25. Or niet wel de mintie, or , by na, niet een cenige ï\üt-

termaaker , eene behoorlvke en oenoeerzaam volftandipe weeten-

fchap , aangaande de aangeklaagde perzoonen , opgenoomea heeft,

maar, of niet alles, alleen op een hooren zeggen , op het on-

zeekere gemeene geruchte, op het quaad fpreeken der wanden,
ongegronde documenten , verkeerde bybrengingen , en misduv-

dingen van zulke fchriften , en op diergelyken zandgrond meer

gebouwd is geweeft ? .

26. En ook , of niet de geheele voorftellinsje en wille van

zulke lieden , noch al voor een rechtfehaape proef daar roe ge-

ftrekt heeft, om deeze en geene zwart te maaken , het zv dan
met recht or onrecht, alleen maar, op dat het valfche doelwit

daar door berevkt mocht werden ?

27. Of zy niet mee ft op hun evge booze argwaan , er* ellen-

dige gifïingen , alle hunne befchuldigingen gegrond , en- , hier

na , door lift en macht , ten vollen met de verketteringe

uyt-
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uytgeborften , en die by de onwcetende doorgedrongen heb-

ben ?

28. Ja wat nog meer is $ of niet de Kettermee/iers , door-

gaans haar evge vernuft , Heydenfche Wysbegeerte , en eyge men-

ïchelyke inzettingen , onderde Chriftelijke Leeraars gemengt heb-

ben, en, of ze daarom die geene niet wel noodwendig hebben

moeten verachten en verdoemen , welke, na de eenvoudigheid,

die in Chriftns fefits is , alleen na en uyt het licht van den Heili-

gen Geeft , en zyn Woord , zonder eenige menfchelykebvvoeg-

zelen, Gods geheimenilfen gevat, en bekent hebben, en ook
daar in j tot zulk eene groote maate van kennifle gekoomen

waaren , dat ze, van de wecrtldlyke en vleefchelyke gemoede-

ren waarlyk niet eens verftaan konden werden ?

29. Vervolgends, of die Leeraars al wyflelyk en rechrmaa-

tig gehandelt hebben , welke na de korte en geringe maate en

kring van hunne eygene leer-aarr, en letterlyke kennifle , alle

anderen wilden afmeeten , en bepaalen , en ook , al wat boo-

ven de kimme van haar zoober begrip geweeft is , alzoo ter-

ftont, uvt loutere onweetenheid en boosheid, voor onrecht en

dwaalende verklaaren ? Byzonder daar zy zelfs hunne geheele Lee-

re , maar alleen na den vleelchelyken zin , eergierigheid
, geldzugtj

en welluft aangerecht, en alzoo, in de gantlche grond der zaa-

ligheid , zeer grof gedwaald, of> waar zy al in het bloote ver-

ftand alleen , de waarheyd gevat en aangenoomen hebben , ech-

ter die noch al , zonder de kracht des H. Geeft

s

, en waare ge-

hoorzaamheyd des geloofs , behouden en verdeedigt , dog nooit

altoos onverduyftert en onverkeert gelaaten hebben ?

30. En> of de Scholieren , zulke meefters , en blinde leyds-

lieden, met een goed geweeten , na praaten , en eene gelyke

ongerechtigheyd , ten dien opzichte, moogen begaan , zonder

dat zy zelfs God , om den Geelt der beproevinge en wysheid

,

eens aangeroepen hebben? En verder, ot de zoo genaamde Pro-

teflantfche Schryvers, met een goed geweeten, de vallchei(<#-

ter-hiftorien , en handelingen , onder het Paufdom , wel ver-

trouwen en opvolgen moogen, te meer nog, na dien zy zelfs,

in der daad en waarheyd , het hier in voorgevallene onrecht,

wel ervaaren hebben?

31. Verders, of deeze alle zich wel in 't geringfte op een

eenig voorbeeld van Chriftus-, of der Apojlelen , of der aller eer-

fte Leeraars , beroepen konnen , dat zy ooit alzoo gehandelt

hebben ?

32. Veel meer , of niet eeven deeze onrechtvaardigde handel

,

van
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van die gcene, met onzen Zaligmaaker zelfs, van de ordinaire

lAJJe/fores Synedrii (oï', gelyk het op zyn Latyns heet , Confi/lo-

i'ii) Hooge-priefters en Schriftgeleerde, Ouderlingen, en Voor-*

naamlte des volks, ja Herodes en "Püatus, openbaarlyk gefpeelt

werd , volgens het middag klaare bericht der Euangelïften zel-

ve 'i

33. Of ook niet de volgende gewoonelyke Pr'iejlers , en Re--

genten , onder de gooden en Ileydenen , eeven eens met de Apo-

fleicu , en Chvijiclijkc behenners en Martelaars , omgegaan heb-

ben ?

^4. Ja, of niet hier na , de vervallcne ordentlyke Leeraars,

Paapen, 3iunnihkcn , B'ijjchoppen , Prelaaten, en Overigheeden

in 't gemeen , onder de verdurvene Cbriflenen , teegen de getuy-

gen der waarheid , wel iets anders geoeffent hebben , als 'er tee-

gen de gewaande ketters doorgaans gebruykelyk is?

55. Of niet veele geringe menfehen de groote beroemde Do-

doren, en aanzienelyke Prelaaten, uyt domheyd of verkeerden

yver , nageaapt hebben , om zich daar meede alzoo wettig te

niaakcn , of eenc goede prddbende , bevordcringe , of becter dienft,

daar door te konncn verkrvgen ?

36. Of niet het gemeene volk zelfs, van de a//arm blazende

Paapen en Munnikken opgehitft geworden is, dat dan zoo mee-

nigen oploop , wccderfpannigheid , en buytenfpoorigheid , tee-

gens zulke verdacht gemaakte lieden heeft aangerecht, daar dan

de fiookebranden hunne vreugde en wraak aan gezocht, en ook
gevonden hebben?

37. Of .niet derhalven alle die befchryvingen , welke in 't ge-

meen, onder het verval, vaneen ketter gemaakt werden , op
de afvallige leeraars zelfs recht flaan

,
gelyk als het de Hiftorien

ook na malkanderen openbaaren ?

38. En, of niet even die zelve gewaande verkeerde y veraars,

die geene geweeft zyn, welke, van de Apojlelen , als rechte ei-

gcmlyke Ketters na hunne verkeerden zin , en booze vrugten ,

(van openbaare goddeloosheyd) befchrecven werden , gelyk als

hier onder, inliet vyfde hoofdjluk van bet eerjle boek, het vol-

gende bericht uytwylt?

39. Daar en teegen of niet de befchryvinge der rechtge-

loovigc , verlichte , heylige , en zaalige
, gelyk als die in de

fchritten der Apojlelen begreepen zyn , waarachtig aan veele,

van de wecreld zoo genaamde , ketters , in 't gemeen , volgens

hunne waarachtige hiilorie , toekomt ?

#

b Men
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oTYÏen vraagt dan , verders weegens het Pu

de Punt , van de verketterde perzoonen

zelve.

i. /'~\F niet (wanneer 'er al gaarne toegeftaan word, dat ee-

\^y nige zulke lieden zeekerlyk ergens in gedwaald , of

anderzins te veel gefprooken of gedaan hebben , dat zy niet wel

konnen verantwoorden) zy echter allé , in 't gemeen anders aan

te zien en te befchryven waaren , als 'er wel tot nog toe van

hunne aanklaagers gefchied is ?

i. Of niet, eeven na de invoeringe der zonden in de wee-
reld, door des duyvels nyd , en de moord van Abel , het eer-

fte begin gemaakt 'is , dat de fterke en booze , de zwakke en

vroome onderdrukt hebben , en, of niet, door alle tyden , met

deezen handel altoos zoo volhard is geworden?

3. Voor al , of niet de Heere Chriftm zelfs , weegens zy-

nen yver over het huys Gods , en getuygenis teegens het bedur-

ve Priefterfchap te Jerufalem, als een godslafteraar , verdoemt,

en gedood geworden is ? En , of de zachtmoedige Heyland

zelfs vyel andere tot ketters gemaakt heeft , en, of hy niet veel

eer , als een geduldig lam , zich heeft laaten verketteren en

verwerpen ?

4. Of niet , aan alle zyne getrouwe xApoflelen , getuygcn,

en navolgers
,

(als zynde zeekerlyk die onmondige, darar de Vader

zyne geheymeniffen aan geopenbaart heeft) eeven het zelve ly-

den overgekoomen is , daar zy , zonder , en buyten de ordent-

lyke ampten , teegen de ordentlyke Prïeflevs }
en Leeraars , on-

der Jooden en Heydenen , zich voorgedaan , en getuygt , ook
eeven zoo weynig , als haar meefter , iemand altoos op de na-

volgende anticbrijii/che aart , verkettert hebben ?

5. Of hier na , by het beginnende verval der Chrifieneu ,

de meefte , die van den grootften hoop verkettert en uytge-

ftooten wierden , van dceze ellende , in leere en leeven , niet

wel getuygt gehad hebben , en dat ze ook , op de oude ver-

loorene reynigheyd en zuyverheyd der Kerken gedrongen ,

met haare goede voorbeelden der verzaakinge van alle din-

gen , de huychelaars en goddelooze befchaamd gemaakt , of

iets diergelyks , van deeze gevordert hebben ?

6.
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6. En , of alzoo niet , vertier heen , en wel inzonderheyd ,

onder het begin, en de wafdom van de Roomjche Paus, alle op-

rechte y veraars, en bekommerde over de lchaade 'fo/èphs > en

alle getuygen der waarheyd, deezen naam , en de daar aan ge-

hecht zynde rampen , tot een loon van haare zorgen , daar van

gedraagen hebben

?

7. Alzoo, dat men doorgaans , de Propheeten Gods gedood,

zvne gezanten enbooden, gecftclyk oflichaamelyk
,
gepynigt,

hunne getuygeniflen, openbaaringen, vermaaningen en dreyge-

menren , veracht en vertreeden heeft , wanneer zy maar de mis-

bruyken , mcnlchelyke inzettingen , huychelerye , wan-gelooveen

aigooderyc , bi ftrafc , of op een louter en rechtlchaape Chriftendom

wat hart gedrongen hebben ?

8. Vervolgens , of niet deeze , en diergelyke , de ellcndig-

ftc, zwakftc, en geringfte hoop geweeft is, die, met geen aan-

zien
,
geweld , of hit , doorbreeken of zich ergens belchutten

of verweeren konde ?

9. Of, en waarom, hier teegen in de regiflers der l\etters>

7.00 zeer weynige , of geene , groote Heeren , Bi/Jehoppeu , Pre-

Haten , Superintendenten , en diergelyke
,

ja
,

geene heele

groote en machtige hoopen , Republyken , en Gemcentcns al-

toos te vinden zyn , of diergelyke noch ook niet tot Ket-

ters gemaakt werden , onaangezien by de zulke de aller-

grootlte dwaalingen en grouwelen , openbaarlyk in zwang

gaan ?

10. En , of het daar niet van daan komt , door dien de

Geeftelykhpyd voor de zulke gevreeft heeft, doch met de boo-

vengedachten veel eer meende vaardig te zullen konnen wer-

den , en daarom met hen te eerder tot de verdoeminge gefpoed

heeft , en niet gewacht , tot dat zy ('wanneer het al werkdaadi-

ge dwaalingen geweeft zyn) van wat beeters, met 'er tyd, van

God mogten overtuygt worden.

1 1. Byzonder , daar de minfte van zulke aangevochtene lie-

den zig voor de wecreld , of uyt geduld en zachtmoedigheid

,

hebben willen verantwoorden , of dat ze ook wel van wee-

gen de onuyrfpreekclyke diepte der geheymeniflen , recht ge-

noegdocnende verklaaringen daar van geeven konden , en daar

door allerleye lmaad en fchaade over zich moeiten laaten

gaan?

1 2. Afzondetlyk , door dien zy nochmaals die fteekelige en

verwerde Schoolfche Godgcleertheyd , en vals beroemde konft

der Geleerde , in hunne termen , van definitien , limïtaiïen ,

b 1 re*
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reflriBlen , exceptïen , concluficn , en diergelyke menfehen

verdichtzelen^niet geleert hadden , en met zulk eene Baabel-

fche taaie hunne concepten niet uytdrukken , of anders , met
eenige uytterlyke dingen , eenen ichyn of aanzien maaken kon-

den,

13. Of niet zulke eenvoudige, meeft arme , onaanzienelyke,

en , by de weereld , verachte lieden , by hunne oprechte ge-

hoorzaamheyd en trouwe teegens God , aan deeze neuswyze y

Weereld-wyze, en Hoogepriefters , altyd verachtelyk en belag-

chelyk voorgekoomen zyn , zoo dat zy daar door altoos op het

argfte hebben moeten lyden en voorhouden ,en dat ook dit voor-

oordeel teegens de zoo genaamde Leeken altyd gelden moeit

:

Wie van deeze zoude ons honnen wyzen wat goed is ? Item , Dit

volk weet van de Wet niets , en het is vervloekt ?

14. Of niet ook zelfs die geene, dikmaals, welke, aan zig

zelven, weegens eenige dwaalinge, niet konden overtuygt wer-

den, echter daar meede verdacht en gehaat gemaakt zyn gewor-

den , door dien zy maar , met zulke verketterde perzoonen , al-

leen burgerlyk omgegaan , haar onvoorziens ontfchuldigt,, ge-

looft , of ook , in andere dingen , zich zoo niet gehouden heb-

ben , als het de Geeftelykheyd wel van hen gevordert heeft

,

zoo verre zelfs , dat deeze hen daar over gaarne in 't hair hebben

•willen zitten ?

15. Of niet veele , die te voofen in een groot aanzien in de

Kerken geweeft waaren, hier na, zoo dra als zy eenigzins in

vermindering van haare genaade en vertrouwen , by deeze of

geene groote Heeren , of anderzins in eenig ongeluk geraakt

waaren , ook aanftonds , van de huychelaars , welke tot noch

toe hen niet by hadden konnen koomen , op eenmaal onderdrukt

en verwurpen zyn geworden ?

16. lnsgelyks ook, wanneer iemand uyt het eene of het an-

dere Landichap , vertrokken , of verdreeven geworden was,

daar hy zich dan met zyne teegenwoordigheyd niet meer ver-

antwoorden kon , of niet dit, aan de Kgttermaakers , wel dik-

maals geleegenheyd en moet gegeeven heeft , om den zoodaani-

gen des te ftouter aan te grypen , en t'onder te brengen , door

dien 'er , noch gevaar noch fchaade daar van meer te bezorgen

was ?

ij. Waar uyt ook verder blykt, of, en waarom doch, zoo

veele oprechte lieden , eerft na haar dood , van hunne afgunfti-

ge , en vyanden , aangeklaagt en veroordeelt werden , die men
dog , in hun leeven , of niet wilde aanvallen , of zulks niet wel

heeft
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heeft konncn doen, ja, die men opentlyk liet heene gaan , of

wel, niet -genpeg pryzen of verheffen kon? gelyk als, uyt de

cerfre tyden , van Origenes , en uyt de nieuwe , van David

Jor'iffe, bekent is.

18. Of dit alles niet cene vcrmectcle laftcringe , en zondig

oordeel, overeen, ofafweezend, of dood menfeh is , by al-

dien men hem nog, daarhv zich niet meer verantwoorden kan,

achter zynen rugge, en partydig, over grouwelyke dwaalingen,

lailcringcn , en andere verdoemelyke dingen belchuldigt en vuyl

maakt ?

19. Boovcn dit, of ook niet veelc onder die gecne , welke

met 'er daad zelve, van de genieene, en opentlyk aangenoomene

meeningen, afgegaan zyn, gccnzinsaltyd , zonder eenig ondcr-

ichcyd, als voorzcttclyk,en met voordacht dwaaiende menfehen,

aan te zien zyn, maar veel eer, als zwakke, onovertuygde , in

verzoekingen en geweerens-nood leggende zielen , die men met

eenen zaehtmoedigen geeft weeder te recht behoorde te hel-

pen ?

20. Of niet zulke mannen, welke van God met groote gaa-

ven begaaft waaren, onder de verdurvene tyden, van huyehe-

laars en nydige, veeltyds fchandelyk verwurpen zyn geworden,

die men , te vooren , in de zuyvere toeftand der Chriftenen ,

wel hoog geacht , en nimmermeer verwurpen zoude heb-

ben ?

2i, Hier teegen , of niet die geene , welke zich zelfs, on-

der het verval, opgeblaazcn , en booven alles verheeven , )z°>

als de zuvverfte Leeraars , uytgegeeven hebben , wanneer zy ,

in de tyden der Apoflelen , en van hunne leerlingen, geleefc

hadden , niet wel zelfs , als de fchandclykite Ketters ,
ja

als Antichrifïen , zouden erkend en veroordeelt zyn gewor-

den?

11. Gclvk als deeze dan , in de waare en eenige ^rond des

geloofs aan jfefus Chriflus , t'eenemaal blind geweeft zyn , en

die daar en teegen , (de gewaande J\etters) van God geleert ,

en, teegens alle menichelyke teegenftellingen , meeningen, ge-

booden , en leeringen beveftigt en verfterkt waaren.

25. Ox niet, onder het verval, in de cerfte tyden , en hier

na, in deeze laatfte twee eeuwen , diesweegen, zoo zeer veele,

ja meerder Ketters , als by de eerfte eenvoudige zuyverheyd

,

gemaakt zyn , door dien de andere , die hen daar voor ver-

klaart hebben , ook zelve , door het vernuft en weereldlyke phi-

io/opbie , huychelerye , en goddeloosheid , zoo grouwelyk ver-

b 3 durven,
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durven waaren , dat zy daar door wel genoodzaakt zyn ge-

weeft , om de oprechte getuygen der waarheyd te moeten ver-

ketteren ?

Ontrent het derde punt, van de Jiofen ofKet*
teryen zelfs , is te overweegen:

i. /^\F niet, ten tyde der *Apoftelen , en van hunne waare

\_J leerlingen , de geeft der wysheid , en openbaaringe
,

by de Qhriftenen zoo onbepaalt is geweeft, dat hen, noch van

God , noch menfchen , een zeeker perk geftelt is geworden,

ten aanzien van de oneyndelyke diepte der geheymenifTen Gods,

welke alle en een ieder menfche, fchoon zy ook dagelyksdaar

in toenaamen, in eeuwigheyd niet genoeg zouden konnen na-

vorfchen of bevatten.

2. Of' van daar niet die hooge maate van kennifTe; aangaan-

de zulke hooge geheymenifTen , en wonderen Gods , in de eer-

fte tyden, als eene gaave Gods , erkent en gepreezen gewor-
den is , welke de vervallene Leeraars , naderhand , door dien

zy zelfs niets altoos daar van gehad of ervaaren hadden , verket-

tert hebben ?

3. Of ook niet , (om nu alhier van de Patriarchen en Tro-

pheeten te zwygen) zoo wel voor Chriftus tyden , als niet lan-

ge na dezelve, de met recht alzoo genaamde ketteryen, niet in

't verftand alleen , maar wel voornaamentlyk in den wille , be-

ftaan hebben? nademaal de wil, voor eerft, zich, tot het be-

grip, en de aanneeminge der valfche dingen , jieygen en over-

geeven moet, eer het verftand die eens te recht gevat en uyt-

gebracht heeft?

4. Welke dan derhalven, in de gedachte tyden , het richt-

fnoer, of de eygentlyke reegel of canon , is geweeft, waar men
alle de dwaalende, toen ter tyd , na gemeeten en geoordeeld

heeft ?

5. Of dit de gantfche Heylige Schriftuure , zoo als wy die

nu hebben , wel zyn kan , daar , voor Chriftm tyden , het

Nieuwe Teftament noch niet eens openbaar geweeft is , en dat

men , na de zelve tyd , over de 300 Jaaren lang , aan veele hoofd-

ftukken en boeken der H. Schrift, opentlyk,enin'tgemeen,ge-

twyfFelt , en daar over getwift heeft , en dat ook , om die reede , de

gantfche Bybel, gelyk zy nu als onfeylbaar aangenoomen werd,
niet tot een reegel over al aangenomen is geworden ?

6.
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6. Of, om die reede c'c Apoflelen , wanneer zy de lleylive

Schrift genoemt, en de Cljrt/ienen die hebben aanbevoolen , die

volkoomcn lichaam (Vö/^«j,) zoo, gelyk als het nu is, alleen maar

na de letter gemeent , en geraaden hebben , om alle leeringen

daar na te richten en te beproeven \ te meer, na dien het nog

niet t'ecncmaal by een verzaamelt of aangenoomen is geweeft ?

7. Dan, of niet veel eer, de lieden, toen ter tyd in 't ge-

meen, aan het voorbeeld der heylzaame leere , welke hen de

H. Gce/i zelfs, uyt krachte xm) de toezegginge des Vaders , tot

vernieuwingc van Gods evenbeeld , ingedrukt hadde , zich ge-

hpuden, en daar na in alles geichikt hebben?

8. Of zy niet alle voorzeggingen , die iemand gehad mag heb-

ben, na de gclykeniflè van dac geloove, beproeft hebben, het

welke zy, eeven zoo dierbaar als de Apoflelen zelfs, ontfangen

hadden : en , dat ze van geene Syjlematifche , en Symbolifche

mcnfchelyke analogien , of gelykvormigheeden , altoos geweeten
hebben ?

9. Of zy, uyt dien grond iets, desweegen maar alleen, ver-

win pen , of gelaakt hebben , om dat het niet in de uytdrukke-

Lyke letteren der H. Boeken , en Goddelyke Schriften , bcgree-

pen was? en, ofzy volftandig gelooft hebben , dat God hen

in dezelve, alle en een iedere geheymenifle , op eenmaal voor-

gedraagen hadde, welke maar alleen in dat eenige , alhoewel

nog zoo grooten Boek, volkoomentlyk (en zoodaanig, dat daar

niets meer by gedaan konde werden) bevat , en ingeilooten

mochten zyn ?

10. Of ook niet de onmeetelyke Genaade des Nieuwen Ver-

bonds, in een onbepaald licht , heel veel grooter moed zyn ,

als de lchaaduwe van het Oude Verbond, in 't welke echter ook
al eerft, over de 2000 jaaren lang, geen fchriftelyke reegel al-

toos , om die leeringen en dwaalingen te onderfcheyden , doch
hier. na, alleen eenige byzondere ichriften , bekent geweeft zyn,

zoo dat alzoo , in 't Nieuwe Verbond, noch veel minder de eene

waarachtige broeder den anderen behoefde te leeren, alwaar een

ieder, op God zelfs, met zyn geeft, gezien, en, zoo wel uyt

de Schrift , als uyt de vloeijinge dellelfs , zyn kracht , in zyn
eygen herte woonende, gehad heeft?

1 1 . Or van daar ook niet nu noch , in deeze tyden
, ja veel

meer, hoe meer de dag zelfs naadert, alle leeringen, zoo wel
van deeze , als de voorgaande perzoonen , uyt en na deeze eeu-

wige onveranderlyke Geeft, aangezien, en gericht moeten wer-

den ? als welke ook, in zyn licht, onbedriegelyk , onverandcr-

lyk,
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lyk , van valfche uytleggingen of misbruyken heel vervreemt,

en alleen genoeg zy ?

12. Of niet de eerfte Leeraars zelfs, en in der daad, na de

waare en eenige zin des H. Geefls , van alle leeringen der men-

fchen geoordeelt hebben , dan , of zy zich daar by altyd , op
de tiytgedruhte letteren der Schriftboehen , beroepen hebben ? en,

of zv , in haar Chriflendom,?\ meerder meefters gezocht hebben

,

als Jefus Chrifus •> het eenige woord des Vaders , in wien zy

alle met haar gantfche macht, vertrouwt hebben ?

1 3. Of alzoo ook van hen , die voortellingen , of ontdekkingen

der geheymeniiTcn , al terftont te verwerpen zyn geweeft , of
metter daad zelve , van verlichte herten verwurpen geworden
zyn , welke de eene of de andere niet zoo aanlïonds , in de

kïaare letteren der H. Schrift uytgedrukt gevonden heeft , niet

teegenftaande de H. Geef zelve , van de zeekerheyd der zelve,

in de herten van haar
,
getuygt heeft ?

14. Of dit alzoo voort eene ketterye genoemt , of met re^t

te noemen is geweeft, al wat , na de inbeeldinge van zommi-
ge menfehen, die zich onderwonden hebben om Leeraars te zyn,

in de Schrift niet te vinden was , alhoewel het nochtans , in

waarhevd , zeer wel daar in begreepen konde weezen ?

15. Veel meer, of men dit wel met een goed geweeten ver-

doemen konde , wat met de gemeene uytlegginge van decze of
geene Schriftuurplaats , of , met de algemeene leere van die

kerken , welke zich zelfs , eygenmachtig , en , weegens haare

grootte , Catholyk , oud, reyn, rechtgeloovig , en diergclyken,

gepreezen hebben, niet volkoomen over een (temde?

16. En vervolgens , of by zulke gemeentens , de Conci-

lien , of Coufiflorien , Academiën , Faculteyten , en der zeiver

gcloofs belydeniffen, Symbola, tAnathemata, deereta , en dier-

gclyken , al genoegzaam en volftrekt geweefr. zyn , naar wel-

ke , als een reegel, alle leeringen , of verdoemt , of aangenoo-

men moogen werden ?

17. Dan, t-f de achtbaarheid van eenige menfehen, (als,

van een Paus , Bi/fchop , of Superintendent , Doclor , Profejfor ,

Vaftor , en wat voor naamen zy ook hebbenj zoo verre tot een
grond des geloofs te zetten is geweeft , dat die geene , welke
"van hunne meeningen , leerftukken , en befluyten , eenigzins

afgeweeken waaren , daarom al voort voor I\etters moeften
gehouden worden ?

ï 8. Of ook alle en elke uytdrukkingen , manieren van fpree-

ken , befchry vingen , termen , en woorden , die ooit van

de
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de Kerken aangenoomen en gcbruykt zyn geworden, in den By-

bel wel IJ aar re vinden , ofgenoegzaam moogen zyn , om de gant-

fche onafmcctclvkc volheid aller wonderen , dieptens, en gehei-

xneniilen Gods, tot genoegen uyt te konnen drukken?

19. Vervolgens, zoo wanneer dit niet gezegd kan werden, of

eenige nieuwe en voor heene ongew oonelyke bewoordinge van

een gehcymenis , die aan zieh zelve waarachtig Goddelyk is,

weegens zvnc nieuwigheid, al ltraks te verwerpen geweelr zy?

en, of niet alle dceze vooroordeelen , zelfs, tecgens de leere

van CBrtftat , en die der tApojlelcn, van de Tharifcen en Schrift-

galeerde wel hadden konnen gelden,- wanneer zy maar bondig

geweelt waaren ?

10. En , or niet dikmaals, de Goddelyke werken en gedagtcn,

aan den menlchc zoo groot en diep gefcheenen hebben > dat hy
geenebcquaame woorden daar toe vinden kon ? en, of daar door

zulk een ten dien opzichte al te verketteren zy, wanneer hy zyn

begrip , niet genoegzaam , of, volgens de gemeene mcenihge en

wvzc, vermag voor te Hellen ?

21. En of alzoo niet 'iemand , in zyn gemoed , Wel een

gantlch zuv veren , en Goddel vken grond en inckukki'nge , vanec-

nig zwaar rcfigwns-punt kan hebben , en 'echter dat zelve,, met
<Je gemeenden gewoonclyke tonge, niet kan uytdrukken, maar

wel zomtyds een onrecht fchynend vooritel daar van komt te

doen

?

,.

ai. Als meede, of het niet wel mogelyk is gewceft, en in

der daad zomtyds gebleeken heeft , dat de onbetaamelyke yver

der vervalfcne Leeraars , aan vecle hunne U-ytdrukkingen,,. be-

kentcniuen, en woorden, heel anders geduyd heeft , als deezc

het in den zin gehad hebben, en zulks wel, of uyt onbedagt-

heid y.haaitigheydy.-en blindheid, of ook niet. zelden , uyt en-

kele boosheid en goddelooze inzichten ?

23. Byzonder door dien vecle van de in 't gemeen aangegee-

vene ketters , uyt veeierleye obrzaaken , iets onvcrftan.digs ,of

dubbelzinnigs gefprooken hebben, en, door dien de Geeft Gods
zelfs, zijne heemeUchc' wvsheid', door raadzeJen , in 't gemeen
pleeg voor te leggen , op dat de paarlen aan de zwynen niet

meede gedeeld zouden werden ?

24. Or het ook niet mcermaalen gefchied is, dat, by, voor-

vallende firydighecden , de Rechters , Inquifitores , en alle die

gecne, welke zich het-o.óndeel anders over zulke vervolgde lieden

aangemaatigt hebben, door argliftige -, fopbiftifcjjc, en dubbelzinnige

vraagen zulke vcrklaaringSn en bckentcnifleri van hen niet wel u\ t-

c ge-
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gelokt hebben , welke aan zich zelven gevaarlyk hebben gefchec-

nen te zyn, en die aan de aangeklaagde zyn misduyd , o£, tee-

gens haar wil en dank afgeperit en uytgelokt geworden ?

25. Of dit niet wel, door heftige gemoeds beweegingen ,

onbedachte uytgeworpene reedenen > in de geweetens-pynigin-

gen , of ook wel , door den beul aangefteldc pynelyke , of an*

dere zwaare vraagen , by de ondervraagingen , en anders , onder

het Paufdom voornaamentlyk , veeltyds gefchied en voorgeval-

len is ?

26. Wederom, of niet de zaaken of ftofFen, onder zulke ree-

denen verborgen, aan zig zelven , na onzydigeen godvruchtige

proeven van verlichte gemoederen , als t'eenemaai goddelyk >

heylzaam , en goed bevonden mochten zyn geweeft ?

27. En, of dit alles niet voor des te gewiflfer te houden is,

hoe openbaarder het is , dat de leeraars , onder de gewaande e;e-

lukzaaligheyd en zeekerheyd, niet alleen in haar leeven en in de

praftyke, (na alle goddeloosheyd , bygeloove,en valfcheGods-

dienft) maar ook in de leere zelfs
, fdewyl die bcyde aan een

hangen) op het grouwelykfte vervallen > en in affchouwelyke

grond-dwaalingen , geraakt waaren ? aan welke dan de getuy-

gen der waarheyd wel noodwendig den wille Gods , die by hen

t'eenemaai vergeeten en vertreeden was , hebben moeten betuy*

gen , en zig daar teegen aan zetten ?

28. Daar ook eenige van zulke gewaande ketteryen juyftniet

den grond , of het gantfche begrip des Chrijlelijken geloofs en

leevens geraakt hebben ; of zy niet ten minften , dan nog in

haaren rechten zin , onfchuldig , onfchaadelyk , en ftigtelyk , of

ook veel beeter geweeft zyn , als alle dat looze gefnap der val-

fche beroemde konft, en.Phïtofephifche tviift-Theologiel

29. Of de hiftorien , en daagelykfche eryaarentheid het niet

betuygen , dat veele meehingen , en manieren van fpreeken , welke

van de twïft- en heerfch-zugtige Geeftelykheid eertyds verwur-*

pen wierden , naderhand ongehindcrt en vry door gingen , en

hier teegen dat andere , welke zy te vooren vry en toegelaaten

gehouden hebben , hier na tot in de onderfte helle verdoemt en

verkettert zyn geworden ?

30. Item : of niet eeven de zelve leere , zomtyds aan een plaats,

daar een twiftgierige geheerfcht heeft , ketterye , heeft moeten hee-

ten , welke elders , daar men liefde en vreede nagejaagt heeft,

wel ongehindert gedreeven mocht werden?

31. En , of het daar na niet by de enkele moetwil , dwaazen y-

ver, en eygenzinnigheid van de twiftige Godgeleerde geilaan heeft,

dat
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dat dccze en gecne leere, nu voor recht, en dan weeder voor

onrecht, uvtgelchreetiwd, oi , op een plaats aangenoomen , en

op een andere befireeden is ?

32. Of ook die uytvlucht wel llcrk genoeg is, wanneer men
voorgewend heeft: dat de oude in 't eerfte, van de Goddelvke
gcheymcnillcn onbelchroomt gcredeneert hadden , om dat 'er

toenmaals noch geene ketteryen daar van bekent waaren ?

33. Dan , or niet veel eer in 't eerlï: gecne ketteryen daar

over gemaakt zyn geworden , door dien de Qhriflenen elkandcren

in t eerlte, niet uyt de woorden, en uytdrukkingen geoordeclt

hebben, maar, uvt de herten en werken, 200 dat zy , in hun-

ne woorden, vry , openhertig, en voor ontydige verketteringe

onbezorgt geweciï: zyn ?

34. Of niet , na de eens ontfraane twifl: onder de leeraars,

door des Satans lift en macht, de ftofFen , tot zulk difputeeren,

en (pcculecrcn , bcneevens de coiitroverjien , heel klaar-zienelyk

opgehoopt , en de natuurlyke menfehen haar gantfeh bedurven

vernurt in de Godgeleertheid ingevoerd hebben , zoo dat zy dit

laatlte, de waarheid en rechtzinnigheid , maar het Goddelvke
licht , loogen en kettcrye gcheetcn hebben ?

35. Or het wel moogelyk geweeft was, dat die lieden, wel-

ke eenc reynheid der .kerken en van hunne dienaars, eeneafzon-

deringe van de booze, eene volkoomene verlichtinge enheylig-

maakinge der Chrificnen , en diergelyke zaaken, vereyfeht, en,

teegen het vallchc Chriftendom in 't gemeen getuygt hebben,

dat, zegge ik, die, in deallcreerfte Apoftolifche J^erke verwnr-

pen liebben konnen werden ? Daar deeze Kerke ceven in dee-

zen grond haare heerelykheid heeft gehad.

36. üf niet, om die reede, hier teegen de afgevallene Ker-

ke , om haar eyge belang , noodig gehad heeft , om alle zulke

getuygen , als dwaalende en weederfpannige te onderdrukken ,

op dat haare naaktheid daar door niet openbaar gemaakt mocht
werden ?

37. Ot 'er alzoo wel ooit , wanneer de zoo genaamde regt-

gcloovige noch in haare eerfte zuyverheid der leere en des lee-

vens {tonden, van diergelyke ftrydigheeden gehoort zoude wer-
den ? En , of niet veel meer de onder het verval heerfchende

Godsdienft, met haare huychelerye , blindheyd , en boosheid,

dit alles, als eygentlyk zoo genaamde ketterye , zoude veroor-

deelt ; en of hier teegen de in 't gemeen verwurpene waarheid
en heyligheid , als een algemeen ken- teeken der waare K^rke

Cbrifti , niet erkent zoude moeten werden ?

c 2 38.
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38. Hier na , en totbeflayt, of het niet eyndelyk alle en

ieders daaden te kennen geeven en openbaaren , dat de waar-

heyd en rechtzinnigheyd , by de vervallene leeraars , altyd die

Godsdienft , of dat corpus der mceningen heeten moeft te zyn ,

het welke door de uytterlyke macht, de overhand en heerfchap-

py over de anderen gehad heeft ?

49. En eyndelyk , dat dit by hen ketterye geheeten heeft»

wat teegen deeze zoo befchreevene Godsdienft heeft aangeloo-

pen; het welke ook , onvermydelyk , van alle die geene heeft

moeten vervolgt en onderdrukt werden , die eenigzins daar aan

geleegen was, of eenig belang daar in hadden*

40. Of deeze befchryvinge , aangaande de Ketterye , niet

veel oprechter , en , in de oefFeninge zelfs , meerder gegrond

is, als alle de andere : nademaal de grootfte leeraars zelfs be-

kennen moeten , dat het uyttermaaten zwaar
, ja genoegzaam

onmoogelyk is, om eenige ketterye recht ter deege te konnen

befchryven ?

4.1. Of dit zelve niet openbaarlyk eene Babelfche verwerrin-

ge, onzeekerheyd en groote blindheyd aanwyft , dat zy nooit

hier in recht eenig konnen werden , en niet geweeten hebben
,

wat zy zelfs dies aangaande zouden zeggen , of ftellen ?

42. Of dit niet eene openbaare afwykinge en verachting^

van God geweeft is , dat zy de rechte en zonneklaare befchry-

vingen ,
gelyk als die hier , in 't eer/Ie hek , uy t Paulus en Te-

trus bygebragt zyn , hebben verlaaten ? En , of dit niet daarom

gefchied is , door dien zy als dan , volgens zulke getuygenif-

fen , zelfs de allergrootfte Ketters hadden moeten genaamt wer-

den ?

43. Of ook deeze wreevel en lichtvaardigheid niet ten hoog-

ften ftrafbaar en onverantwoordelyk is geweeft , dat 'er , zoo

wel in de oude als nieuwe ketter-regifters , zoo veele geringe

en onverfchillende meeningen , ja recht kinderlyke en fmaake-

looze dingen , valfchelyk verdicht zyn geworden , en , zoo 'er

eenige al niet t'eenemaal onwaar geweeft mochten zyn, dat die

echter al aanftonds voor groote en verdoemelyke dwaalingen zyn

aangeteekent , en de eerfte uytvinders der zelve daar over zyn
veroordeelt geworden , niet teegenftaande dat zomtyds zulke

befchuldigingen niet de geringfte grond van waarheid gehad

hebben ?

44. Of men dan ook niet zelfs eene groote aanleydinge daar

toe gegeeven heeft , dat de ketteryen van veele verftandige

gemoederen , in 't gemeen maar voor een verdicht fpookzel ,

bul-
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bullebak, oïnonem, ja zelfs, voor een geeflelijke /laats-ftreek,

en grondzuyl der ongeeltclyke opperhoofdighcyd en dwingclan-

dyc, gehouden zyn geworden, waar meede men maar alleen

voor hadde , om de oprechte gemoederen re verfchrikken , te

krenken , en tot alles goeds t'eenemaal onbequaam te maa-

ken?

45. Of ook een ecnig menfeh , hy zy ook zoo verlicht,

geoertenr, en ei vaaren als hy wil, met cenigen grond der waar-

hevd, wei v.ui zich zelve kan zeggen , dat hy niet een cenige

dwaalingc lieelc, ot t'eenemaal onfeylbaar is , en by gevolge,

dat 'er geene ketteryc altoos op hem hechten kan , het gcene

hem dan ook bcquaam zonde maaken, om, op eene onbedric-

gclyke wyzc, van alle andere te konnen oordeelcn ?

46. Of niet veele , zoo niet alle , by aldien zy tot cenige

Waarachtige en goddelyke kenniffe gekoomen zyn , echter van

te vooren , zoo meenigen twyrVclingc , invallen des vernufts,

duyvelfche verzockinge, en tecgenfpraake hebben moeten door-

ii.un , daarin zv zomtvds wel veele jaaren doorgebragt hebben,

eer zv tot cenige valte zeekerheyd hunnes gemoeds hebben kon-

nen geraaken ?

47. Vervolgens, of niet zulke gemoederen , zoo wanneer ze

in diergel yke aanvechtingen geraakt waaren, en, doordien ze van

niets becters klaarlyk overtuygt geweefl: zyn , eyndelyk t'eene-

maal zyn koomen uyt te breeken, en daar by , teegen alle aan

hen gedaane vertoogen aan , tot den eynde toe te volherdcn ?

Als meede, of de zulke daar op niet, veeltvds, van de bittere

en ongefiuyme l\ettermaakers , ellendiglyk , en op eene on-

b.umhertige wyze, t'eenemaal zyn te rugge geftooten , uytge-

icholden, en verdoemt geworden , in de plaats dat men hen,

volgens de zoo hoog bevoolenen aatt der zachtmoedigheid ,met

meededoogen hadde behooren te rechte te helpen ï

Over het vierde Punt , aangaande den aart

en wyze der Ketterrnaakinge , valt te

bedenken.

1. ' 'Oegeftaan zynde , dat deeze of gecne al metter daad

I zelve gedwaald hadde , en dat ook daar van genoeg-

zaame oirkonden voorhanden gewcciï: waaren : of 'er niet wel
gantfeh andere, en veel beetere middelen , moogelyk , en ook

c 3 noodig
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noodig geweeft hadden, als 'er in 't gemeen , by de vervalle-

ne Leeraars, daar toe aangewend zyn geworden?

2. Of niet de meedelydende Hoogen Vriefter Chriftm Jefm
zelfs , niet alleen by zyn zichtbaare ommegang alhier op aar-

den , de verloorene fchaapen , met weldoen en zachtmoedigheid,

gezocht , en weeder te recht gebracht heeft , maar dat hy ook
noch altyd meedelyden met die geene heeft , zoo wel die on-

weetende zyn, als die met der daad zelve dwaalen: en dat hy

hen daarom ook niet terftont verftoot , verdoemt , of verderft

,

maar, in veelen , zoekt te verfchoonen \ te draagen en te ver-

beeteren ?

3. Of niet alle en een ieder , die zich maar Chriftenen , of

ook, wel t'eenemaal zyne dienaars en booden noemen te zvn,

dit voorbeeld heel naaukeurig , en, zonder eenige de minftetee-

genfpraake , fchuldig zyn na te volgen ?

4. Of ze zyn uytdmkkelyk bevel ook niet noodzaakelyk moe-

ten nakoomen , uyt welkers kracht hy zoo uyttermaaten dik-

maals de zagtfte en voorzichtigfte weg , en de zeekerfte trappen»

ontrent de te recht brenginge der dwaalende, aan de menfchen

heeft voorgefchreeven , en die hy zelfs ook tot een ken-teeken

en zeekere proeve zyner waarachtige Leerlingen heeft gezeur

om welke reede hy hen ook, in 't algemeen , die reegel , uyt

de wet der natuure, heeft gegeeven : Wat gy wilt dat ude men-

fchen zullen doen , dat doet hen ook alzoo l En , of eeven dit

zelve niet het Kprte-Begrip der geheele Wet is , en van alle de

Propheeten , en , by gevolge ook , de rechte en zuyvere Lee-

re ?

5. Byzonder , of niet JeJus Chriftus wel uytdmkkelyk ge-

booden heeft , dat men den dwaalenden broeder , eerft alleen ,

en in 't geheym , daar na , in teegenwoordigheyd van twee of

drie getuygen , en dan eyndelyk eerft , voor de geheele ge-

meente , zoude vermaanen , en , by aldien hy deeze niet hoor-

de, dat men hem als dan eerft voor een heyden en tollenaar zou-

de houden ?

6. Of ook dit alles , de allereerfte Leeraars, en Chriftenen ,

in zulk een geval, niet ter goeder trouwe vervult, en de vol-

gende bedryven der vervallene , als iAntichriftifche grouwelen,

t'eenemaal verfoeyt gehad hebben , en , of dit alles ook niet uyt

de <Apojlolifche fchriften, by alle zulke voorbeelden, ten vollen

openbaar is ?

7. Ofzy het ook wel ooit , op een geheele uytroeijinge , en om*
brenginge , of verjaaginge der Ketteren , aangelegt hebben

,

daar
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daar zy rrtct Pattlus wel wiften , dat 'er onder de gemeentens

fcheuringen en Secien moeften weezen?

8. En of zy ook niet, om die reede, hunne gemeentens veel

eer* door alle genoegzaarrie Goddelyke middelen, enwelvoor-

naamentlyk > door bvzondere vermaaningen , en wyzinge op

den onbcdricgelvken altvd teegenwoordigen Leeraar, naamelyk,

den Geeft Chrilti voor alle gevaar van dwaalinge altoos hebben

zoeken te bewaaren ?

9. Of liet niet aan de Leeraars zelfs geftaan heeft , dat 'er

in de eerfte eeuwen, zoo wevnige, en daar na, zoo veele ket-

teryen , zyn ontitaan : door dien de eerfte Leeraars alle de oor-

z.iaken van de zelve, door de krachtige meedewerkinge des H.
Geejh , in cene Goddelyke wysheid , t'eenemaal afgefneeden

hebben , maar de laatfte , door hunne nalaatigheid , en ongce-

ftelyke leere en leeven, by de fteeds inkruypende onweetenheid

van het verlaatene volk, aan veele zelfs aanleydinge daar toe ge-

geeven of verleyd hebben , en dat ze ook daar en booven , de

ontftaane dwaalingen , met ongeftuymigheyd , allarmblaazinge

,

en tyrannye , maar te meerder beveftigt en uytgebreyd heb-

ben f

i o. . Of de afgevallene Leeraars , Paapen , ^Munnïkhen , en

diergelyke y
zich wel op het voorbeeld der Apoflelen beroepen

konnen , welke de halftarrige aan den Satan overgegeeven heb-

ben , daar deeze zelfs uyt des Satans fchoole geween: zyn , en

Ook de uytwerkinge daar van niet hebben beleeft , dat zul-

ke weederlpreekers, daar door bewoogen zyn geworden , om
niet meer te lafteren , of* wel t'eenemaal tot hen over te koo-

nun?
1 1 . Item : Of zy wel met waarheid zig beroemen konnen ,

dat zy , eeven gelyk als de Apoflelen , de Ketters den mondge-
itopt , hen overtuvgt, en, in Goddelyke kracht, zwygende ge-

maakt hebben, wanneer zy , met allerleye onwaarheeden, val-

fche bcfchuldigingen
, ja zelfs, met uytterlyk geweld, en door

den beul , hen den mond geftopt hebben ?

12. Maar, of niet doorgaands by alle zulke dwaalingen en

ftrydighceden , diegeene, welke zich zelfs voor eeneC^n/??//)-

ke Overigheui s en Leeraars, gehouden willen hebben, tot alle

moogelyke glimp en zachtmoedigheyd verbonden geweeft zyn,

om de aangeklaagde dwaalingen grondiglyk te onderzoeken , na

bevindinge, dezelve vriendelijk en grondelijk voor te leggen^

en te verbeetcren , door een lieffelijk toefpreeken en ommegaan
die op een Goode wel behaagelijk doelwit te richten , of wel

,

by
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by het ontftaan van:dit middel , en , als de dwaalende öp zyn

gevoelen vaft was blyven ftaan , door uvtfluyringe Van dé ge-

meente hem te berchaamen ,daar by men 'nochtans zich van alle

geweld, ongerechtigheid, en eenzydighcid, voor al wel moert

onthouden?

13. Of dan niet , op zulk een aart, de meefte naderhand

gevolgde zwaare verfchillen en onruften , zouden opgehouden
hebben

,
ja veele ketteryen t'eenemaal achtergebleeven zyn ge-

weeft , en alle de fchaade daar door verhoed geworden, die de

Chriftenheid nu gantfeb omgekeerd en vernield heeft ?

14. Of niet de eerfte Cbrifienen eeven die befchuldigingen
,

teegenwerpingen , en vervolgingen, van de Heydenen geleeden

hebben , welke de antichrifiifche leeraars naderhand de noch on-

der hen overgebléevène waare Cbrifienen aangedaan hébben ,

gelyk als zulks de gantfche Kerkelijke 'Hift&rie ook genoegzaam

uytwyit ?

1 15. Of niet deeze zelve hïflorïe , .doorgaands, met-ontallyke

en handtaftelyke voorbeelden, klaar toontjdat men dé zulke,

met valfche befchuldigingen , lafteringen f en aanklachten , zwart,

verdacht , en by een ieder gehaat gemaakt heeft , en dat men
verders haare bëkenteniflèn quaalykgeduvd , verdraaity onregt-

maatig toegepaft , en anderzins, op duyzenderiye manieren
,

haar goede naam heeft zoeken te krenken ?

16. Of niet zulk eene affnydinge van een goede: faam, en Tiet

vertrouwen onder andere menfehen , aan zulke perzoonen , als

een burgerlyke dood , zomtyds veel fchaadelyker en gevoeliger

is geweell, als, by aldien men hen met de hand' gepynigt , en

lichaamelyk dood geflaagen hadde ?

17. Of niet dat geene, het welke" noch ah eenigzins berifpe-

lijk aan hen is geweeft , door de Kettermaakers , op het alïer-

hoogfte vergroot is geworden, niet teegenftaande zy, ala- mug-
gezifters, en kameel inflockers, of aan zich zelfs of anderen ,

ook de grootfte balken der uytterfte blindheid en goddeloos-

heid , t'eenemaal verborgen , of, voor gering en onberifpélijk

uytgegeeven 'gehad hebbend
18.' Of niet veele , uyt Geeftclyke hoogmoed y en inbeel*

dinge van hunne groote wysheid, of ook wel uyt geruftheid én

blindheid, dat geene voor verzoekingen des duyvelsi, eygene
weegen, byzonderheid, zwaarmoedigheid , ongèrufre en treu-

rige gedachten, uytgegeeven hebben, het geène> nochtans Gods
waare werkinge is geweeft , byzonder , .wanneer men' her zitfh

niet Vertrouwt heeft , om : het t eenemaal ketterye te noemen^
dat
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.dat dan noch al heel genaadig» en zacht in haarenzin gehandelt

heeft ?

19. Ofnict dceze,cn meer andere diergelyke valfche veroor-

deelingen , waarlyk t'eencmaal tot den Antichrifl behooren , en van

de zuy vcre Euangeïifche weegen van jfefits ChriJIus geheel en al ver*

vreemr 7.Y11 geweelt ? Inzonderhcit , door dien men daar en boovcn

andere heeft zoeken tcovcrrceden,dat zeeën volkoomcn geloofaan

alle zulke beichuldigingcn zouden geevcn ; alsineedc, nademaal

men daar door aan de Grootc geleegcnheid en ftofte heeft aan de

hand gegejeveii , om , niet alleen zulke menfehen zelfs niet na te vol-

gen , maar ook , om niet te willen lyden , dat andere zulks dceden \

30 Veel meer, oï alle die hertige en toornige fchriften

,

ket-

tey-iccrj/hrsy ieheld- en fmaad-woorden , feêiifche hoonende by-

naamen, en grouwelyke tytelen , fpot- en ^eek-reedenen , op-

hitzingc der Hooge Overigheid en des gemecnen volks, en meer
andere diergelyke zaaken, onder den wyden mantel des voordee-

ligen y vers voor de rechtzinnigheid , ten opzichte van befcheidene

gemoederen al wel bedekt konnen werden }

2 1 . Of die gemecne vond , om deezen ofgecnen , die men an-

ders niet wel bykoomen kon , een oude ketters naam , tot zynen

nadeele , aan te wryven , voor God en de menfehen al verantwoor-

delyk , of Chriftelijk is ? Insgelyks ook , of alle die leugenachtige

hijiorien , en befchry vingen der Ketters •> zonder eenige verder on-

derzoek, al rtraks wel aan te neemen, en alzoona tepraaten zyn ?

22. Of alle zulke rechts-pleegingen, der Oud-Nieuwe Geefte-

lykheid , op den voet en voorgang der al -oude Papifien , wel eenig-

zins teontichuldigen zyn, wanneer zy, teegen zulke luiden, die

anders met de Goddelyke waarheid wel zouden door^ebrooken ge-

had hebben , van hunnepartye of kant , eenzydige Concilien , t'zaa-

men-fpraaken, of eenige andere by een komften, hebben aangeftclr,

op welke zy dan dceze menfehen , oft'eenemaal niet hebben toege-

laaten te verlchynen , of, alleen maar op zulk eene wyze , dat ze

aldaar, als bejchuldigde , voor hunne volflaagene weederpartyen,

als Rechters, ten oordeel moeften koomen, van allemenfchely-

ke hulpe, raad, en toeltemminge, t'eencmaal verfteeken en ont-

zet zynde , waar door ze dan ook verders wel noodzaakely.k ,

van deeze partydige Rechters , hebben moeten veroordeelt en

verdoemt werden ?

25. Of niet eeven deeze zelve handel, by de hier na ingevoer-

de Geeftely ke Gerichten , Confi/lorien , Inqmfitien , Commi/Jien , Vt-

Jitatien, en diergelyke, met uytiluytinge der gantfche Gemeentens,

en beroovinge van hun
3 ten dien opzichte , van God zelfs verkreege

d recht



xxvï Algemeene Ammevhngen

recht , op de alleronrechcvaardigite wyze , aan 200 veele rnerl—

ichen is in 't werk geftelt,en ookmeteeneonverzettelykefchaa-

de der waarheid, volvoert geworden?

24. Of het wel recht is, dat raen y hier by , met en benee-

vens de H Schrift, nog zeekere Symbola-, Geloofs-belydeniffen,

artyketen, en ik Hingen , heeft opgezet , en dat men dezelve,

aan alle de anderen , als rechte ken-teekenen der waare Kerke,

en reegelen des Geloofs r over al aangepreezen , ia opgedron-

gen heeft? Dat men verders, door de Hooge Overigheyd alle die

geene tot de onderfchryvinge d'eezer zaaken heeft genoodigt

,

welke maar eenigzins byhen verdagtgefcheenen hebben te wee-

zen , waar over dan- de grouwelykfte ban vloeken , en anathemata^

teegens alle zulke verfcheelende, daar aan gehangen zyn gewordend

25. Of men wel ooit gerechtigt is geweeft , om volgens zyn

eyge goetdnnken en belang , een zeeker 'getal van Theologifche

fiellingen te maaken , daar toe eenige fprenken uyt den Bybel,

als tot bewys der zelve, by te brengen , als dan de zelve voor

fondamenteele artykelen, en een onfeilbaare grond des geloofs,

nvt te geeven , en zig alzoo zelfs , in de uytlegginge en toe-

pafïmge der H Schrift , tot eenen onbeckiegelyken rechter, en

hier teegen, alle de geene, die daar meede, alsmetmenfchely-

ke inzetringen , niet te vreeden waaren , tot Ketters te maaken

en te verbannen ? /.

26. Of die , op zulke fchriftelyke handelingen gevolgde gewel-

dige executien , niet van den Satan zelfs af koomen , wanneer de

Geeltelykheid haare eygene (tellingen op deeze wyze, met lift

of geweld, door ontallyke itreeken en greepen, geheyligt, en

alzoo, gelyk als de *Antichrift, zig zelfs in den 'Tempel Gods ge-

zet , en voorgegeeven heeft , dat zy God is , die men alleen zon-

der eenige genoegzaame beproevinge moeft gelooven ?

27. Wanneer zy verder de verantwoordingen , en andere fchrif-

ten der vervolgde en nood-lydende onderdrukt , aangeflaagcn , ver-

branden op andere wyzen de lieden argliftiglyk uyt de handen ge-

trokken hebben , onder voorwendzel , dat men voor de zaaügheid

der menfehen zorgde , maar in der daad , uyt vreeze , dat ze daar

uyt wyzer en van een beeter veritand mochten werden ?

28. Of het al genoeg was, dat de Geèftelykheid , eenzydig en

openbaarlykpartvdigzynde, in haare Symboleft , Syftemata , ant-

woorden , en ftryd ichriften , alle van haar verichillende menfehen,

na malkanderen , in de K^etter-rolle liet zetten , verooideelen , en

met eenige flnytreedenen , al zoo voortaan denduyvel lietover-

geeven , niet teegeniïaande zy zomtyds wel niét een eenig blad van

haare
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haare fchriftcn geleezen, en noch veel minder , daar zelfs eerft

grondelyk na vernoomen of onderzocht hadden ? Item: Of
dan daar meedc de Ketters alzoo voort weederlegt zyn , wan-

neer 'er, op de L'niverjiteyten , hier en daar , eenigc thefes en

argumenten te zaamen geraapt , eenige leerlingen , of fchuts-

genooten , als Opponenten (die decze zaaken niet teegen ipree-

ken konden of dorlien) die te verhandelen gegeeven, en de han-

delingen zelve, met vleijerycn, eige lof en zuyperyen beflooten

v. ki den, en aan den Tr<efès, zvnen arbeid, twee- of drie-dub-

beld , of noch meer, wel betaald wierd?

-2$. tn noch al veel meer , of het Goode al wel behaagc-

lvk, en het eerfte Chrïjlendom gelykvormig,of aan de toehoor-

ders liichtelvk gewceft is , wanneer men, in de predikatien
,

daar men naauwelvks, naar de noodzaakelykheid , de eerfte let-

teren der Cbriflefyke leere en leeven, wel en na behooren , af-

doen kan , met <~Acadcmifche controverfien , en philofephifche ter-

men , de tyd rekt, en de gantfche comedie , eindelyk, met ban

en vloek over de gewaande Ketters befluyt , welke doch aldaar

niet derven antwoorden }

;o. Of het wel verantwoordelyk is, Wanneer , op deeze of

geenc wyze, het arme onweetende volk, geérgert,en, in plaats

der lietde, en andere geloofs vruchten, met enkele galleen bit-

terheid, aangevult, jawel, t/eenemaal tot oploop , en allerleye

moctwil, twift, en ftryd aangevoert werd ?

31. Of het niet de gemeenfte en lichtfte wyze, in de verdur-

vcne Kerken, altyd is geweeft, dat, wanneer de Geeftelykheid

iemand maar gaarne uyt den weg hebben, en aan lyf, eere , en

goed , verderven wilde > zy zulk een al voort , weegens zyne leere,

verdacht gemaakt, en hem den Ketter-mantcl omgehangen heeft
>

waar mecde hy dan ook al zoo goed als geleevcrt is geweeft ?

32. Of men ook niet teegens alle natuurelyke en weereldly-

ke rechten aan, gehandelt heeft, wanneer 'er aan zulke lieden

niet eens de geringfte genoegdoenende verantwoordinge , ver-

klaaringe, en verdeediginge, verleent wierd , maar dat men hen,

zomtyds onverhoort , onovertuygt , en onbeleeden , t'eenemaal

verworpen , verjaagt en onderdrukt heeft ?

33. Of de Spaanfche Inquïfitie dit alles wel alleen gedaan

heeft, en, of niet, voor en na dezelve tyden , ook by andere

menfehen , welke van de eerfte verkettert geworden waaren ,

ceven iets diergelyks gefchied is ?

34. Of het niet een gewis teeken geweeft is, (dat men naament-

lyk het bewys en de uytbreekinge van onfchuld wilde voorkoo-

d 3 men)
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men) wanneer men zulke lieden terftont verbannen , uyt het land

geweezen,in eeuwige gevangeniflen geworpen, en tuffchen vier

muuren in geflooten , ofwel) heel heymelyk om 't leeven ge-

bracht heeft?

35. Of het , met een eenig bevel van God , of voorbeeld

der eerfte Chriflenen , wel te bewyzen is, dat men, menfchen,

welke in haar gewecten , tot dit of dat leer-punt niet ja konden

zeggen , met geweld daar toe gedreeven
, gevangen gezet , en

gepynigt heeft, ja met honger, naaktheid, koude, hitte, ar-

moede, en verbeurtmaakinge hunner goederen, of met lyf en

leevens ftraffe daar toe heeft willen dwingen ?

36. Of ecnige Overigheid', dit of dat geloove aan iemand wel

kan opdringen, de geweetens der menfchen benaauwen ,-en by
gedaane weygeringe, met ftraffe , aan eere , goed, of leeven

,

aanvallen ?

37. Of zulk een heydenfchen handel , welke de eerfte Chri-

flenen geduldig verdraagen hebben, hier na , zonder Gods be-

leediginge , wel , door opentlyke wetten ingevoert en met zoo

veele ontallyke executien gepraBifeert heeft konnen werden ?

38. Of 'er, uyt deeze heydenfche wyzen, niet daarna de

grouwelykfte bloedftortingen , in 't Pausdom , en de vervolgin-

gen onder andere gemeentens , afgekoomen zyn ? En , of niet

alle zulke yveraars van een en dezelve geeft gedreeven werden >

39. Of men niet meer , door zoldaaten , dief-leyders , ci-

pieren , en beulen , als door grondelyke onderrechtingen en be-

wyzen, gezocht heeft , de menfchen te bekeeren , of, veeleer

te verkeeren ?

40. Of zulke openbaare boosheid, halftarrigheid en verkeer-

de zin der Geeftelykheid niet veel eer tot deweezendlyke be-

fchtyvinge der ketteryen gehooren, als, de ftandvaftigheid en

lydzaamheid der vervolgde , welke men doorgaands voor hart-

nekkige gehouden heeft ?

41. Of niet, zoo wanneer alle dat vervolgen niet helpen

konde, of anderzins, niet toegelaaten is geweeft, de Geeftelyk-

heyd echter noch al, tot haaren trooft, op de Schrift , en het

mondelyk K^etter-niaaken , vaft is blyven ftaan ; zoo dat 'er , on-

der dezelve , niets anders , als loutere moord , en bloedvergie-

ten , altoos is verhoolen gebleeven 5 fchoon dat men zig niet

heeft derven uytten ?

Eyn-
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Eyndeiyk vraagt men , aangaande de ïnzich+

ten en uytwerklngen ,

t. /'"AF niet alle en een ieder , of wel de mcefte der yvc-

\_Jr raars , teven deeze grond-rccgelen in den zin gehad

hebben, welke de gooden certyds duydelyk uytfpraaken $ naa-

nicUk, indien wy deezen laatcn gaan , zoo koomen de vyan-

den , eil ncuncn ons alle onze voordeden weg?
2. Of zv niet, neevens zulk eene verhoedinqe en afwendin-

gc van hunne fehaade of val , ook werkelyke pofitïve aanflaa-

gen > op dit of dat voordeel , van haare eere , nut , of wei-

lult, en de gemakkelykheid van dit leevcn , aangewend heb-

ben ?

•. Inzonderheid of niet veelcdaar in eenen byzonderen roem,

van gelecrtheid, van yver voor de lecre, van voortreffelykheid

en diergelyke zaaken , boovcn andere gezocht hebben, wan-

neer zy deeze of gcene wilden t'onderbrengen en zwart maa-

tton, of zulke, en zoo vcele lieden, of zeer beroemde mannen,

als Ketters aangaaven , om aldus de Ketter-rollen aanzicnelyk

daar door te vermeerderen en te vergrooten ?

4. Of ook niet vcele zich zelfs , by den gemeenen hoop

,

of ook wel by de Groote
,

(die zulke getuygen der waarheyd

,

om haare oprechtheyd vyandig geweeft zyn} daar door hebben

willen aangenaam en wettig maaken ?

5. Of mecnig hier meedc niet gezocht heeft, by de vermoo-

gende wel te liaan, om eenen vetten dienfl: daar door te verkry-

gen , of nog hooger gevordert te werden ?

6. |a , of niet wel zommige , t'ccnemaal , met die geene
,

welke zy na haare ampten en inkomften geftaan hadden, en die

zy doch anders niet wel oplichten of verdryven konden , door

het Kettermaaken ten eerlten vaardig waaren , en zich van hen

maar hoopten te ontdaan?

7. En, of zomtyds niet, de verdurvene Regenten , Bïfjchop-

pen, Gcmeentens , en andere , dit wel als eene gewenfehte ge-

leegenheid, aangenoomen hebben, om deezen of geencn , van

hen, om de waarheid en godzaaligheid , gehaaten perzoon, op

hun voordeeligfte quyt te raaken , en , in zyn plaats , huyehe-

laars en pluymftrykers , om en by zich te hebben ; als ook , om
op deeze of geene wyze,haaren itaat dies te meerder te bevefti-

j*en , en zig van de gehoorzaamheid der overige daar door te ver-

zeekeren ? d 2 8^
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8. Of niet, by de verjaaginge der ketteren ,de verbeurtmaa-

kinge haarer goederen , bezoldingen , en inkomften , de gicrig-

heyd en gewinzucht der belang neemende, zich zelfs wel heel

openbaarlyk verraaden heeft , het welke haare oordeelen , en

ftraffen ook , als onbehoorclyk en onrechtvaardig , heeft doen

verklaaren ?

9. Of zich niet veele , by voorgevallene ftrydigheeden ter

zaake van den Godsdienfi: , daar door , van verdachtheyd , en

alle andere bezorgde ongeleegenheid , wel hebben willen be-

vryden , dat zy haare eygene byzondere meeningen hebben wil-

len verzwygen , en hier teegen weeder op andere zyn los gegaan,

en hen hebben helpen te gronde treeden ?

10. Of meenig een , uy t eene natuurlyke blooheid , en vree-

ze voor de geweldenaryen en dreygementen der verkeerde yve-

raars, en, uyt bevindinge van zyn eyge zwakheid , ongeloove,

en diergelyke , niet wel , in zulk een handel , meede geftemt

,

of ten minften ftil gezweegen heeft , waar van hy dog, in zyn

eyge geweeten , heel anders overtuygt is gewreeft ? Als ook , of

men zich echter niet wel op de toeftemminge , het getuygeniffe,

en de bekrachtiginge van zulke Nicodemiten , in 't veroordeelen

der onfchuldige beroepen heeft?

11. Verders of niet zommige , uyt onweetenheid , verwerde

hertstochten , en valfche berigten , tot yver over die geene , wel-

ke rechtvaardiger zyn geweeft als zy zelve , bewoogen zyn ge-

worden , en gemeent hebben , dat zy God eenen dienft daar

meede deeden, gelyk als zulks, by de vervolginge van Qhrïjlm

leerlingen , ook altyd gefchied is ?

ia. En , of alzoo niet doorgaands , zoo wel de fchriftelyke

weederleggingen en verdoemingen , als de werkdaadige vervol-

gingen, by de onweetende menfehen , een grooten fchyn en naam
van yver voor God , en zyne ecre , voor zyn woord en waar-

heyd, van naauwe weetenfehap in zaaken van den Gódsdienft,

van ftrenge gerechtigheid , wakkerheid , aarbeydzaamheid
, goe-

de trouw7e , en opregtheid gehad hebben , waar achter dog maar,

in der daad en waarheid , enkele antïchriflïfche grouwelen ver-

borgen zyn geweeft ?

13. Of niet hier door, zoo veele 1000 zielen, in haare blind-

heyd , ydelheyd , huychelerye , en openbaare goddeloosheyd

,

krachtig opgehouden , en gefterkt zyn geworden , zoo wanneer
zy gezien hebben , dat die gewaande zielzorgers, dit alles , of
zelfs gedaan, ofwel, verdeedigt hebben , welkers rechte tee-

gendeel zy echter , aan zoo veele getuygen der waarheyd zelfs,

verdoemt gehad hebben > 14.
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14. Of nidt zulke Kettcr-mccfrcrs , 200 wel door haare ev-

,gene boovcn gemelte handelingen, als , door de daar uyt ont-

iiaane ergeiuiiiln , en andere quaade vruchten, den rechtvaardi-

gen toorn van God , en de ftraflen daar op volgende , op hunne

hal/en lubben gelaaden ?

»v Of zy niet, in de plaats van de met waarheid verknogte

grondelvke ixyni^inge, en heiligmaakingc deSr herten , haare ei-

gene natuurlykc bedurvenheid , door heftigen toorn , verbittert-

JwiJ , gitier, vinnightid, en dicrgclykc quaade gebreeken , by

in veixeerJen, altoos vermeerdert, en alzoo haare ellende

inaar des re jucerder hebben opgehoopt , en hier tecgttl * Mch
alevd meer en meer , van alle genaade , licht en kracht , ver-

vieeint, en onwaardig daar toegemaakt hebben?

16. Of zy ook niet, in anderen, deeze zelve zonden en on-

deogdei! vermeerdert, ja zelfs , in vecle, aan zich zelve itille,

lieflelyke, vreedzaame, en zachtmoedige gemoederen , het ver-

gif der boosheid en onvufi , door haare hevigheid , t'eenemaal

als ingeblaazen en vaft gezet hebben ?

17. Ja zelfs, of zy niet zomtyds
, groote Hccrcn, welke,

tor goedheid en vreedelicvcntheid, of byzonder bewoogen , of

ook wel, van zich zei ven geneigi geweeft zyn, verleid hebben,

om met geweld en heftigheid, tcegen zulke aangegeevene ket-

ters uyt te vaaren, onder den fchoon ichyncnden naam derGod-

delyke eere , en die alzoo tot eene gelykc vergeldinge en ftratTe

opgehitü hebben ?

j 8. Of niet daar uyt zoo vecle harde rechtsgedingen , mar-

tehfatien, en pynen, bloedvergieten, lyfs- en lecvens-ftraffen,

ontitaan zyn , daar men , teegen de aangegcevene ketteryen

,

fcherper, als teegen de allergrouwelykfte gebrecken zelfs, met
zwaard en vuur , gewoed , en noch dit alles een Godsdienft

,

ja een trap na 't heemelrvk , genoemt heeft ?

19. Ot niet, door het allarm blaazen en de ftreeken der val-

fche Geeltelvkc, over haaren fchool-ftryd , de Regenten zelfs,

onder malkanderen, oncenig , in groote vyandfehap en opent-

ly ken oorlog, geraakt zijn, daar door dan, land en lieden ver-

dorven , ja zelfs, gantiche Heerfchappvcn en Kooningryken

,

tot in den grond toe, verhield wierden/

20. Als mcede, of niet 200 veele muytervcn , meineedighe-

den , moorden, en diergelijke zaaken, uyt zulk een twift ont-

ftaan zijn , welke men alleen maar die onverftandige yvera-ars te

danken heeft? , 1

21. Of niet de bedtoefdfte gcdenkteekenen van 2ulke vruch-

ten
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ten des Kgttermaakem , nu noch , 200 wel in de boekeh als

metter daad zelfs, voor onze oogen leggen , naamclyk ,dathoo-

ge en laage gedachten, gezelfchappen , collegia, nabuuren , ech-

te lieden , fufters , en diergelyke , door eene eeuwige vyandfchap,

zoodaanig verdeelt zyn , en tulTchen meenige huysgezinnen , hoo-

ge en needrige* geen verdrag nog eenigheid altoos , om zulke

oude vyandfchap , te maaken nog te hoopen is geween1 ?

22. Of niet , door diergelyke handelingen
,
gantfche landen en

ryken, t'eenemaal uytgeput, van inwoonders verzwakt of ont-

bloot , van handwerkzelen , en andere neerings middelen , be^

rooft, en anders Hecht geftelt,maar inzonderheid , aan het God*
delyke gerichte fchuldig geworden zyn ?

23. Hier teegen, ot niet, door Gods wyze voorzienigheid,

2ulke plaagen en vervolgingen , aan de gewaande Ketters , tot

eene waare verneederinge , en ook wel , tot vergeldinge en ka-

ftydinge over andere zonden , of , tot reyniginge en volmaakt-

heyd , dienen moeften, ten minften altoos, tot verzaakinge des

weerelds, en van haar zelven, waar in zy wel, by goede daa-

gen, niet zoo vlytig geweeft zouden zyn?

24. Ofzy niet, daar meede , dat deyveraars zoouyttermaa^-

ten mild en gereet, of, veel eer, los en ftout , zoo wel met
den naam der Ketters , als , met die der Chriftenen , of recht*

geloovige geweeft zyn , het daar toe gebragt hebben , dat zich

oprechte, gemoederen , wecgens het groote misbruyk van de

Ketter-naam , wel verheugen , en hier teegen , zich , over den

naam van rechtgeloovigheyd , by na fchaamen , en die verwer-

pen mochten?

25. En, daar eenige waarlyk wel in zeekere dwaalingen des

verftands , of des willens ,
geftooken hebben , of niet zulk een

vuur van rampen deeze ftoppelen wel tot de grond toe afgebrand

heeft, om het goud des geloofs daar door des te reynder en lou-

terder te maaken ?

26. Daar en teegen , of haare vervolgers en lafteraars , zich

,

ten dien opzichte, wel voor God, in zyn gerichte , over eenig

goed werk konden beroemen , en het geringfte genaade-loon

daar voor verwachten , en of zy niet veel eer te vreede zijn

moeften, by aldien de geringde yver, die ook met onverftand

geoeffent wierd , zonder harde ftrafFe , maar vergeeven , en af-

gedaan mocht werden?

27. Of daar door alle die geene wel zouden konnen beftaan,

welke zich daar op hadden verlaaten , dat zy tot Cbri/lits,

Heerey Heere 7 gezegd hadden , in zynen naam geprofeteert ,

de



Over de Kerk- en Ketter -Hi/Iorie. xxxiij

de ketters , en andere boozc geeften , uytgedreeven , en zulke

byg;e1oovige daaden meer ,
gedaan hadden ? Dan , of zy van

Cbrifhu niet zullen moeten wvken , dewyle zy, niet den wil-

le Gods , maar wel
,
quaad gedaan hebben ?

28. Of 'er niet, in 't algemeen , .een onbarmhertig oordeel

over alle die geene gaan zal , die , zelfs ook. aan werkdaadige

dwaalcndc geene barmhertiyheid altoos , in liefde , zachtmoe-

digheyd , zeedighcyd en verdraagzaamheyd , beweczen heb-

ben ? F n of niet, gelyk als de barmhertigheyd teegen het oor-

deel roemt , alzoo ook de onbarmhertigheyd het oordeel groo-

rer maakt, en dat ten uytterften verhaaft?

ij. Of niet meenige, van de weereld verdoemde Ketters,

in de heerlykheyd , met alle de voor deezen verworpene en

gedoode getuygen Gods , zullen zeegepraalen , maar de hoog-

aanzienelyke Kettermeefters , met alle de tyrannen , afgoden-

dienaars, bloedgierige, valfche, loogenaars, doodllaagers , en

diergelyke daar buyten zullen ftaan ?

30. Ja , of niet eyndelyk de Heere daar in zelfs voorzien

zal , en die in de gevangenis gevoert heeft , zelf daar in ko-

men zal , en of die de aarde verdurven heeft , zelver niet ver-

durven zal werden ? en of niet die geene , welke de vroome

voor een veracht lichtje , en haar leeven , voor uytzinnig , ge-

houden hebben , eyndelyk niet , hier of daar , na de kenniflè

van haarc bhndheyd, zeltswel, voor narren, den rechten weg
mitlende, en van het licht berooft zynde, dat is, voorrechte,

eygentlyke , en formeek ketters , gehouden en bekent zullen

moeten werden }
\

BEANT-
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BEAKTWOORDINGE,
Op de voorgefielde vraagen ,• uyt de klaare toe»

fiemmïnge van onverwerpelyke Schry~

vers genoomen.

Ademaal de voorgeftelde problemata , of, 200 ge-

naamde wtykelen , wel aan zich zelven > eenen vvaar^

heyd zoekende Leezer niet alleen verwonderlyk zul-

len zyn, maar hem ook , na een oprechte ontknoo-

pinge, wel begeerig en verlangend mochten maa-

ken, wat die geene , welke daar in betrokken zyn , zelfs op
alle zulke rechtmaatige onderzoeken mochten antwoorden : zoo

is het navolgende bericht , uyt huyfTelyke of eygene en onver-

werpelyke Schryvers , (zoo veel de laatfte eeuwen aangaat) hier

by gevoegt. Want , of wel het antwoord op deeze vraagen

,

al t'eenemaal in de zelve fteekt , en van een verftaudig gemoed
licht gevat kan worden , en dat ook zulks, in 't byzonder, uyt

de Afbeeldinge der eerjle Chriflenen , en alhier, uyt het K^t-

ter-regifter , na malkanderen > in bykans ontallyke voorbeelden

hier van gezien kan werden : zoo mag dog de eyge beken-

tenis wel de befte uytflag van alles geeven. Maar deeze is , naar

den eyfch der omftandigheeden , ook alzoo gefchikt , dat men ,

niet wel op alle en een iedere vraage * volgens het getal der zel-

ve , maar echter , op de ftoffe zelfs , ordentlyk , en duydelyk

antwoord. Waar meede men dan weederom alles , aan het ver-

ftandisje en verlichte oordeel van een oprecht en door vooroor-

deelen niet gevangen Leezer, willig overlaat, met een oprech-

te wenfeh , dat hy zich , noch aan deeze voorverhaalde verfchrik-

kelyke, en onverantwoordelyke , nog ook aan eenige andere

zonden, deelachtig mag maaken , maar dat hy zyn geweeten
,

in loutere liefde en waarheyd, onbevlekt mooge behouden. In

overweeginge , dat het alhier Godes en zyner heyligen zaake,

zelfs raakt , die van alle en een ieder ding een recht gerichte

houden zal : en by ontftenteniiTe van het zelve , heel zeeker , na de

onttrekkinge van de noodige genaade, ook alle roekelooze en

trouwelooze, wel zal weeten te vinden. Zoo volgen óin de

antwoorden , van de beroemdfte Godgeleerde , en andere Schry-

vers ..

«V.
J

op
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Op het eerfte Punt

,

Van de Kettcrmaakcrs zelfs.

i. ' M Y bekennen dan voor eerft gaarne, dat niet alleen in de

f i oude tyden , maar ook onder de Protefanten en Luthe-

raanemtN?, , veel, ja hetmeefte, hv liet kettermaaken en ver-

doemen , nvt driften gefchied is. U'y willen , fchryft'ereen ,(V)

niet jtiyft alle na ons koomende verhandelaars van flrydigheedcn ,

(fcriptorw polcmici) en predikers , /;/ alle haare flelliugen toe-

jlennnen , als of men nooit , tot de zclfflandighcid der herts-

tochten , de eene en de andere zondige zwakheid , uyt de hooze

'e der erfzonde , wel mcede hadde laaten invloeijen : en fge-

l\k 'er noch een (preektj (J)) dat men ook zelfs in onze tyd altoos

het fijn'fte gaaren hadde ge/ponnen. Alaar wy bekennen gaarne^

dat meenigmaal , van dïeen en d''ander , het rokken zoodaanig

getrokken is geworden , dat andere moderate en bezaadigde ge-

moederen het wei bectcr gewenfcht hadden, ^fa-, gclyk als noch

een Godgeleerde fpreekt, dat de religions-flryd, om veele hooge

bedenkelijke oorzaaken , en byzonder ook daarom van veele niet

recht gevoert geworden is , om dat men niet cenig , en alleen by

de verhandeling van twifl zaaken geblecven is, maar, NB; dat

men over al de onbetaamelijke hertstochten daar mcede onder

heeft laaten hopen. (V) En noch een bekende Schryver: Daar
is geen jhyd of oorlog , die met grootcr vinnigheid en vierigheid

gevoert werd) als die om de Godsdienfl aangevangen werd. (jT)

Öf gelyk het een ander zegd : Geen oorlog ontfaat Jncller, en

houd langzaamcr op , als de Theologifche. (6')

2. Inzonderheid werd ook niet geloochent , dat veele 200

genaamde Ketters , zoo wel in 't begin des vervals , als nader-

hand , daar door verwurpen zyn geworden , door dien men hen
niet verfiaan heeft, en dat men dat geenc, wat God hen eenigzins

b\ zonder getoond hadde, niet heeft konnen begrypen. Ja dat

ook wel die geenc zelfs , welke zich over anderen tot meefters

gemaakt hebben , nvt zulke haare onweetenhcid , op het grof-

fie zomtyds gcdwaalt hebben, en dat, wanneer men met hen,

volgens haare evge principicn wilde handelen, zy de verwerpin-

ge waardig gewcclt zouden zyn. Gelvk als dan noch in deeze

eeuvve een zceker Godgeleerde geklaagd heeft : Dat men ook

e 2 zelfs
(.1) Dannhauerus in Reform. Sahcp. 16S. (£) Dorfchxus in SchrintmifT Betracht. D.

Zwing. Pred. vom Abendm. p. 16. i» Dannhaucr. 1. c. (d) Dreflcr. Orat. fuu. in Chriuia-
num p. 6So. (?) Bucholccrus Ind. Chron. A. 1J24. p. ƒ09.
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zelfs in de predikaüen der rechtgeloovige , dïhnaah we/ zulke

ketteryen hoorde , die teegen de hoofdjlukhen des Chrifelyken ge-

loofs waaren. ( ƒ) Item , dat "*er nu zoo veele verdraaijingen

der Schrift gepreedikt wierden , dewyle meti gemeenlijk de pree-

dieatien maar uyt de po/lillen fchreef , welkers Autheuren meer

Poëten, als Profeeten geweeft zijn. (g) En een ander : 3icn
vind hy verfoeide preedikatie-fchryvers , al taamelijke grootefan-
ten , en zeer onaangenaame invallen. Geleerde en ongeleerde

fineerden voor de menfehen maar wat. De weereld wilde dog

bedroogen zijn. De cenfuren , offcherpe oordeelen , behoorden

wel dikmaals fcherper uyt te vallen over de boeken , enz.
(Jj')

3. Doch de getuygeniflen , welke van het verval der Gee-

ftelykheid , en wel inzonderheid , van haare groote blindheid

in Goddelyke zaaken , door alle eeuwen heen vertoont zyn

,

zullen dit nog al meer bekrachtigen. Waar uyt dan een zeeker

geleerd man, wel beflooten, en gewaarfchouwt heeft : Groote

Heeren zouden in religions-zaaken zoo veel te voorzichtiger gaan,

hoe fchrikkelyker het onregt is , het geene iemand daar over aan-

gedaan werd. Want , wat konde \r dog, vaart hy voort, flim-

mer zijn , als op onfchuldige lieden , weegens waarachtige mee-

ningen van God y tefihelden, alleen maar, dewijle zy,door an-

dere vooroordeelen, of hertstochten , gelaakt werden? (/) Maar
het heeft deeze yveraars , in 't gemeen niet alleen aan een ver-

licht verftand ontbrooken , maar ook , aan een geheyligde wil,

gelyk als 'er van hen die booze hertstochten getuygt werden ,

voornaamentlyk , de nydigheid, hoovaardigheid , toorn , wraak-

gierigheid, en diergelyken.

4. Want, het mag licht wel gefchied geweeft zijn , dat de

een boovcn den ander meerder gaaven , en daar door, meer aan-

zien , eer plaatzen , toeloop en lof, gehad heeft , zoo heeft men
hem dan , door valfche aanklaagingen willen bykoomen. Zoo
klaagde, noch in 't begin van deeze eeuwe , een bekend Lu-
thers Godgeleerde , te Roftok : Jblen hadde hem niet gegunt ,

dat hy van des hands Heer , tot Profeflbr Theologiae verklaart

was , en , men hadde hem daarom tot een Calviniit willen man-
ken , door dien men gaarne in zijn plaats geweeft was, (£) En
een ander klaagde , wanneer hy uvt Wittenberg om eeven die

zelve tyd trok : Dat hy aldaar zijne na-yveraars , benyders, en

lafleraars , ook onder de Leeraars zelfs , gehad heeft , welke ,

weegens zijne veele collegien, en veele leerlingen , gevreeft, en

hem
(ƒ) Affelman. in Praf. & Apol.Difp.de prxdeftin. (g) Ibid. (h) Reiferus in Jac. Andrecc

100 Jahr Bedencken pag. 208. (;) Puffendorffius de Hab. Rclig. ad Vic. Civ. §! fi. p. 238.
(*) Eilhardus Lubinus Apologetico-refp. ad üraveri calumnias p. A. 3. & c. 3.
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hem daar over verdrukt , en aangevallen hadden , en dat zy ooi',

wat zy , uyt zijne lefeu en difputa'ien konden ophaalen , maar

gezoet badden te laaien. (/) Ouder en nieuwer klachten zul-

len ons, in de hiftoric zelfs , bv hoopen voorkoomen
,

gclvk

ook, van gantlche gemcentens en meenigcen, die op zulk eenc

wv/.c malkandcren na-gcyvert, en daar door getragt hebben te

hinderen.

$. Gelvk als nu de nyd , mceft uyt hoovaardighcid ontftaat,

zoo is het verder, uyt vccle verklaaringen en voorbeelden, open-

kur, dat de cerftc, bcnecvens de laatftc ,dikmaals welde grond

en oorzaak van 't verketteren zyn gewccfr. De reeds gedachte

Godgeleerde vaart ook aldus in 't klaagen voort : Ziet maar hunne

(van eenige onze Godgeleerde) jchriftcn eens aan , wat voor

een vuur van haat , nyd, afgunjl , en booze hertstochten daar

in brand, en vlamt , teegen s die geene , van welke zy eyfehen

,

dat zy tot hen zouden hoornen. Want zy haaten niet alleen de

dwaalingen , maar de dwaalende zelfs , en zy fchelden , niet zoo

er op de ondeugden en ketteryen , als wel op de perzoonen en

lieden zelve, (w) En een ander, na die tyd fpreckt aldus, eevcn

win die g;eene , welke zich zelfs rechtgeloovige geroemt hebben

te weezen : Andere predikers , die zig al wat ingetoogener hou-

den, leggen in hoovaardye en cergierigheyt t'eenemaa,Lverzoopen,

zy byteu en twiften onder malkanderen , eevcn als de flaagcrs

fanden , zy gunnen haarc broeders het lieve brood , en den /land

niet, neevens hen , zy maaken val/che praktyken teegeus elkan-

deven , en zy fchaameu zig ook de tajlefyke loogens niet , zoo wel

opentlyk als heymelyk , teegens andere onfchuldige. («)
6. Onder de Staatkundige, heeft hier over , een zeeker be-

roemt en verft andig man , te Wittenberg , onlangs alzoo ge-

klaagt : (ö) By de beroerten , welke de Kerke aangaan , is dik-

maals de magt van de Hooge Overighcyt zelve niet genoegzaam
,

om die te (lillen , door dien men die met den mantel des religions-

yvers, en der Godvruchtigbeyt , bedekt, en de eens aangebragtc

lieden haarc geweetens vryheyt pleegen voor te wenden. Het h
in waarheyt , by de mcnfchctykc herten , eenc eygeue verbaflerin-

ge , de ondeugden , onder den naam der deugden , op te volgen ,

en onder den fchyn van V goede, zyne flimme aanjlaagen te ver-

bergen. Zodaanig , dat ook de wederfpannige zelfs , het gemee-

ne befte veorwenden. Van gelyken is de gierighcyt en de heerfch-

zucht niet de gcringfte oorzaake , dat men naar de Bisdommen
e 3 (of

(/) Dan. Cramerus Orat. Vakdich Wittcb. 1605-. p. C. 4. (w) Lnbinus 1. c. p. C. 4. (») J-

Andrcx Bcdcnck. 1. c. p. 49. (e) Cafpar Zicglcrus iu Clcrico renit. prxf. & Num. six. p. 69.

fcqq.
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(of Superintendentfchappen) 'zoo heftig ftreeft , en de Chvijlely-

ke Godsdienjl met groote fehande ten toon fielt. De Satan be-

fchaadigt ook de Kerken en Republyken niet meer , ah wanneer

hy zig in een Engel des lichts verandert , en onder den fchyn der

Godsdienjl, teegens de gemeene eenigheyd woet. Insgelyks her-

haalt hy, uyc Dr. Geiers , en D. Hbpners mond : Het is hee-

dens daags heelgemeen , dat men , by de controverfien , zyne

ivederfpreekers met la/leringen doorfrykt. Men mi
ft , by de mee-

fie Godgeleerde , de Chriftelyke liefde , welke ook , door het ge-

duurig [maaien onder malkanderen , geheel en al uytgebluft werd.

JMaar , wat volgt 'er op zulk een gekyf, fchelden , finaaien , fo-

phijlifèeren , liegen , bedriegen , en verdraaijen , anders als dat

zy zelfs haare eygene achtbaarheyt feenemaal vernietigen , die

echter zoo groot behoorde te zyn , dat zy der toehoorders en leezers

herten kon aanfteeken , en tot de Godzaaligheyt op wekken :

de Chriftelyke eendracht werd nu verdeelt , zonder welke wy gee-

ne Chriflenen konnen zyn : want , wanneer ''er ergens eenige on-

eenigheyt ontflaat , zoo blyft het niet by V difputeeren , maar
dat gevegt gaat als dan eerfl met grouwelyk fchelden aan , men
•verhandelt die zaaken in bytende fchriften , en dat byten jlaat

eyndelyk , door alle dat fmaalen , m eene razemye uyt. Het valt

fmartelyk om te hooren , dat ''er nergens grouwelyker en bytender

Jcheldwoorden te leezen zyn , als in de polemica , offlrytfchrif-
ten der Godgeleerde. Want de menfehelyke gemoederen zyn van
natuure zoo haljlarrig , dat , wat zy eens uytgefprooken hebben

,

wanneer het al maar by geval, en onbedacht , gefchiet was , zy

zulks altyt willen verdeedigen , alhoewel zy hunne divaalinge wel
zien , alleen maar op dat men hen zelfs niet voor dwaaiende mogt
houden ; en deeze verflokkinge hangt inzonderheit die geer/e aan ,

welke den Bybel zullen uytleggen , als welke , hunne dwaalingen

bezwaarlyk , of heel niet willen bekennen , en zig ielven niet

overwinnen konnen. Want , voor eerft fchaamen zy het zig
,

daar na worden zy by het twiften , halftarrig , en eyndelyk , fee-

nemaal raazent , en zy vechten met fmaat-woorden op het vin-

nigfte daar op los, eeven als de Donatiflen, enz.

6. Daar een ander noch dit by voegt : „DeeZe krankheyd

„ plaagt inzonderheyd de School-lieden , welke haaren tyd maar

},
meeft met befpiegelen doorbrengen. Deeze nu houden alle

,j die geene voor hoofd-vyanden , welke niet alles voor God-

5, fpraaken aanneemen , wat zy maar Hechts gedroomt hebben.

„ Feven zulk eene vuyligheyd , by aldien niet eene veel groo-

„tere, dryft de Priefters om: een ieder meent? dat God hem
„by-
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9 , byzonder gcnaadig moet zyn : en wanneer 'er iemand van haar

„ gevoelen eens afgaat , zoo belchuldigcn zy hem niet alleen

„ daar mecde , dat hv haare achtbaarheyd achter den rus(ge heeft

„gezet, maar ook , dathv, goddcloozclyk uyt verachtinge der

„ hcemcllclie waarhevd , of uvt puurc halftarrigheyd , de open-

„ haare dwaalingen niet heeft willen afleggen. Wonder is het)

„dat die geene , welke de zachrmoedigheyd der Chriftelyke

„God«;dicnii: aan andere voor preeken , zulke, van grouwclykc
,, 'ueit^tochcen vervulde gemoederen, zelfs hebben. Iemand zeg-

--
: m\ ecna , onder welke lieden meerder eer- en gcld-gierig-

,, hevd, nyd , toorn, en hartnekkigheyd
, gevonden werd , en

„ waar iemand zig zelfs, en alle het zyne zoo hoog houd, dat

„ hy teritont andere ter helle verdoemt , die het met hem niet

„ willen houden, (ƒ>) En eyndelyk nog een : „Ik weet niet of

„ik het cene traagheyd , or hoovaardye noemeu zal, wanneer

„ men het aanzien niet hebben wil , als hadde men iets te vcr-

„ geef* gt leert. Al wat zy eens uytgefprooken hebben , dat

„moet gelden, het linde dan zoo het wil. Zy vertrokken daar

„in, en brengen hen zelfs, met lilt. en geweld, een eygen ryk

„te weege. Al wie nu Gods naam maar voorwend , die wil

„ t.rltont hebben , dat het andere ook zoo maar zullen geloo-

„ ven , en niet eerft daar over oordeelen. Op hunne woorden

„ zal men eeden zweeren : hunne droomen en dwaasheeden zul-

„kn alle menfehen terftont aanneemen ; wat zal dan dog eene

„ llaavcrnve hecten , zoo dit het niet is ? (cf)

7. Met deeze zoo befchrecvene hoogmoedigheyd is dan ook
de grouwelyke zucht van teberifpengekoppelt, welke, in die gee-

nc, die hunne luit in het verketteren gezocht hebben , van veele , als

een fchaadelyke wortel van alle twill en verdoememfle , erkent

word. Om nu maar van ecnige weynige te melden , zoo

hebben nog onlangs de volgende daar over geklaagt : Onze ceu-

we (vedtaat deeze XVH.) is zeer vruchtbaar van Ketters, of
met waarbeyd , of uyt de (chuld van ecnige , welke met cenen

blinden yver , of veel meer razemyc , zomtyds ook wel eene reg-

te meeninge op den preek/loei aanvallen , of ook, met fchriften ,

die van haare onweetenheid openbaarlyk getuygen , de allcrregt-

gchovigfte de fchantvlek van eene ketteryc willen aanhangen , (r)

die geene zijn recht zinneloos , welke hunnen lufl daar aan heb-

ben , van over alk dingen te twi/leu , fchoon zy het geloove niet

eens aangaan , en a/zoo gelcegcnbcyd tot feheuringe geevcn , alle

het

(j>) Purrèndorf. f. Momambano de;Sratu Imp. Germ. cap. vin. §. (,. (f) Petrus Cunius
in bat. Menipp. p. 76. 7S. (r) Joh. Andr. Schmidtus f rxt". in Saeittarii Introd. H. E.
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het welke , wat zy , of hunne meedegenooten , maar weederom

fnappen , zy de menfehen , als geloofs artykelen , wel halftarrig

opdringen , ofwat andere onvoorziens ontvallen was , afotfr d<r

zaaügheyt dog niet aan hangt , e« f&tf w?/z zoo of zoo wel ver-

flaankan,dat willen zy
y
met verkeeringe der zin of ftatus contro-

verfiai, al terfont , owr de grouwelyk/le zonde van ketterye be-

fchuldigen. Met de zulke zal het flecht afloopen , zoo zy geen boe-

te doen , die , om onnutte en onuoodige dingen , de kerken alzoo

oneenig maaken , en de toehoorders , met hun ontydig di/puteeren,

in onrujl brengen, (f)

8. Voor deezen heeft de booven gedachte Lubïnus , over het

boovcn gemelte , aldus gefchreeven : In onze eeuwe ontbreekt

het niet aan zulke menfehen , die genoegzaam haar geheele lee-

•ven in V difputeeren zoeken , en die veel liever twiften als ke-

ven willen , die alleen maar door de la/leringen van andere be-

roemt werden , zoo dat zy daar door in de hoogte koomen en uyt

*worftelen willen , wanneer zy eerlijke en onfchuidige menfehen

onderdrukken, if) En kort voor deeze, fchryft nog een ander:

In deeze laatfte buykweereld konnen veeIe booze menfehen niets

meerder doen , als de fchriften en predikatien van andere lieden

te beknibbelen en een woord of twee op te vatten , waar meede

zy het gantfihe werk denken verdacht te konnen maaken. (ji)

Éyndelyk zegt de geleerde Erafmus : Daar zyn eenige zoo ver-

hafert , dat zelfs het heylige ftudium Theologie , by zommige

menfehen heel gehaat is , zoo wanneer zy daar in hoog geklom?nen

zyn ; daar zyn zy dan , mef hunne uytfpraaken , fout en koen y

eergierig , twift-zuchtig , vergiftig in hunne woorden , en tot alle

ommegang onbekwaam : Alhoewel zy dan nog gantfeh onervaa-

ren zyn , zoo zeer zelfs , dat hier na de Godgeleertheyd defchuld

hier van gegeeven werd. Men denke echter niet eens , dat het op de

oude Godgeleerde niet paft , wat van de teegenwoordige met waar-

heyd gezegt werd. De oude zijn ook al menfehen geweefl, en ee-

ven zoo de hertstochten onderworpen , als de heedendaagfche , zy

zijn eeven zoo haafig in V verdoemen, zoo heftig in ^tfhelden,

en zoo geweldig in V vervolgen geweef.

9. Deeze openbaare klachten moogen dan wel , voor dee-

ze reys , in 't algemeen genoeg zyn : de voorbeelden daar van ,

werden in de Hilïorie zelfs , aangaande dit punt , ten vollen

beweezen en verklaart, gelyk als ook in de Aanmerkingen , van

den aart en wyze des kettermaakens , die perfoonen , welke zig

daar

(ij Sluterus Propylaei Hift. Eccl. Append. 111. p. 304. (t) Loei citat. p.B. 3. («) Paulas
Nicaader in der Vorrede der erklarung der Sontags«Epifteln.
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daar toe gebruyken haten , nog al verder befchrceven worden.

Nu treede ik over tot

Het tweede Punt

,

Van de Ketters zelfs.

I. /i Lvvaar dan voor ai , in 'c algemeen, maar ecnige wey-

X\_ nigc (tellingen , van onvei'W erpelyke Schryvers, voor

aan te zetten zyn , welke opentlyk geklaagt en betreurt heb-

ben, hoe dat de Ketters n.iam, door de ongerechtige yveraars,

zoo uyttermaaten gemeen , ja veracht geworden is, dat de mee-

fte die voor gecne lchande, maar voor eene eere, aangezien ge*

had hebben. De bekende Godgeleerde , Johannes Lafenius

,

heeft dit wytloopig , onder de polityke Staats ftreeken , uytge-

voert, in een byzondcr hoofdfiük , waar van de tytel is : Si bö-

num novcris , argut'ns t/ds coutrarium , en remedium : H<ercti-

cum dicito, obtincbis omr.ia. Rcligionis magna vis. Dat is: By

aldien u iets goeds bekent is , dat teegen uwe hcymelijke Staais-

flreeken aanloopt , daar is wel haafl iets teegen te bedenken : Geeft

het de naam maar van Ketteryc , en gy zult in alles utS oog-

wit wel bereyken. De kracht van den naam der Godsdicnfl is

allentbalvcn uyttermaaten groot. Zyne woorden zelve, luyden

dan aldus.

2 . Zouden'' er ook nov andere gevonden werden , die den Staat ook

inde weg zijn, en die dJegreepen en jlreeken niet willen goet keu-

ren : ejj datby de zulke bet woord icditio (oproer') niets meer bel-

pen wil: want het is waar , wanneer men met een ding al te dik-

maals voor den dag komt , zoo werd het cyudclijk ftinkend , en

de boeren beginnen het als dan te merken ; zoo is dit dan een

beproefd middel, dat men den Godsdicnfl maar by het hoofdvat-

te , en zegge , decze vent heeft geen rechte Godsedenfl , hy is tee-

gen de Godsdicnfl van onze voorouders , hy voert in zyne Jchrif-

tcn verdachte reedenen , hy zoekt de menfehen fub ijpecic reai

(onder den fchijn van 'recht') te vervoeren : hy heeft onder de

gladde woorden, die hy uytgeeft , een hcymclijk vergifvan ket-

terye verborgen ; wat geld het ? dit ecnige woord zal haafl vrug-

ien voortbrengen : ten minflen zullen ecnige beginnen een quaad
vermoeden op te vatten , voornaamcntlijk , indien zulke woorden

van een oud voornaam Staats man wat dikwils herhaalt werden:

andere , die het dan nog niet gelooveu willen , en bewys daar

f van
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van zoeken •> die vangt men door andere middelen ; men behoeft

hen niet juyft te zeggen , waar in deeze ofgeene Ketterye ver-

borgen is
>
genoeg is het , dat men zegd , hy is een l\etter , hy

dient hier niet , hy zoekt met fchoone ivoorden de menfchen maar
te verleyden , hy gaat met een boozen Godsdienft zwanger , de

tyd zal het wel uytwyzeu : hy is een Tapifi , hoort gy niet , hoe

hy de goede werken ophaalt ? hy is een Qiiaaker , hoort gy niet ,

hoe hy de lieden, van weegen de ondeugd, beftraft ? Zodaanig,

dat hy ook , zelfs de Overigheyd en Predikanten aantafl , en

zulks is het rechte Quakerdom. Eyfcht men nog al meer be*

wys , zoo zal het voor een Staatsman gering zijn , om zulk een

mans woorden te verdraaijeu , en die een anderen zin aan te

naaijen. En , dit is daarom geen onrecht , want het gefchied

alles, propfer commodimi rationis ftatus , om V gemeene beft.

Om deeze in haar weezen te behouden , is , voor alle dinger, ,

heedens daags, het befte middel, om iemand verdacht te maaken.

Men zegge maar, hy is een Quaaker, een Weigeliaan , vraagt

men waarom, zoo zegt men fufficitme dixiffe. (bet is genoeg dat

ik het gezegd hebbed) Ik ben daar toe beftelt , ik moet voor tt

waaken , ik ken den voogel aan zijne veeren. Wil het nog al niet

helpen , zoo loopt maar eens het keven van die vent dom' , men
zegd : Is hy niet een Quaaker , waarom houd hy dan beede-

jlonden in zyn huys ? waarom houd hy fzaamenkomften met au-

dere menfchen , aangaande geloofs-zaaken ? Waarom klaagt hy ,

en zegt , dat alles heedensdaags verwerf is ? Dat is de rechte

aart van de Quaaker

s

, è 'er wat verwert , zoo zijn wy daar

voor , wy willen zulke dingen niet verzwygen , of bemantelen ,

maar veel eer afdoen en verlaaten , daar houd ons ieder eemioor;

want in zulk een geval, moet men het zoo maaken ,. gelyk als de

Staatkundige aan Darius Uoïmet Daniel , Dan. 6. Toen i'praa-

ken de mannen, wy zullen by Daniel niets vinden, dan alleen

over zyn Godsdienir. Is hy geen Qtiaaker , waarom heeft hy

dan zeekere vierdaagen voor zich zelfs in de week aaugcfteh ?

Is hy geen Qjiaaker , waarom eet hy dan niet , met. andere

menfchen , luflig en vroolyk ? en waarom onthout hy zich van aL
Ie gaftmaalen , daar men wakker zuypt , vreet , en allerhande

kortswyl bedryft ? Is hy geen Qtiaaker , waarom verwerpt

hy dan de heedendaagfche a la modilche dragten , en houd zich

in kleederen anders als andere lieden ? Ziet men derhalven
,

dat zulk een vent op/laat , die ai te veel bid , die al te Chrifle-

lijk leeft , en die gaarne , na de oude Apoflolifche wyze , de din-

gen wilde herflelt hebben * daar word terftont uytgevaaren ,

en
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en gesegf , hy is een Quaaker , waf ge/a
1

bet , men tal hem ver-

dacht genoeg maaien , en hy zal niet koutien blyven \ want men

tt de Ouaakers niet ((huldig eeue oerberge te gecven : alzoo moet

het gaan , zal ratio ftatus beftaan , en de Staats lieden , nee-

vcu.s de Staat zelve , niet ouder vaan : want , help , lieve God,

hy aldicn men zulke venten zoude hiaten neflelen, die de waar-

heyt zeggen , en alzoo van der Apoftelen aart veel praats voe-

ren , hoe veel zouden onze Staats-perzoonen jaarlijks wel aan

iukouifleu moeien mi/Jeu ? De Apoftelen waaren bedelaars ; maar

wy z)0 met , wy zyu heeren , en willen heeren blyven , die met

guldeue netten viften , fpyt de Apoftelen , fpyt de waarheyt , wie

daar tee^eu /preekt , die zy een Qjiaaker , dat is een vond die

met geld met te betaaien is , en die de Staatkundige om geen

1000 dukaaten 's jaars zouden willen mij/en : maar het is noch

al niet genoeg, dat men de waarheyd fnaar aan een plaats ver-

jaagt , men moet ook , om de fchyn , dat alles om de Godsdienfl

ge/ebied, naar andere gewejlen fchryven , met beweegelyke woor-

den , en betuygtnge zijner medelydinge : men heeft vernoomen

,

dat aldaar ook Quaakcrs zijn, {dat is , rechtfehaapene vroome

Chri/lenen , want het zyu niet alle Quaakers , die men , noods-

halveu Ouaakers noemen moet) men mooge doch toezien , dat

men ze daar uytroeije, als dan bekomt onzen handel over al een

goeden fchyn. (a)

3. Boovcn dit zoude ik 'er noch wel veele andere getüvge-

niflen konnen bybrengen , by aldien ik niet mvn naauw befte

k

in acht necmen moert, alhoewel de befchryvinge van zulk een

handel, zonder die, door daagclykfche ervaarenheid , wel ge-

noegzaam beveiligt werd. Doch wv zullen 'er noch maar cene,

uyt onze ecuwe hooren, die, uyt eeven zulk cene oeffeningc,

des te grondclyker daar van getuygen kan : Het woord Ketterye,

fchryfe hy dan , is, helaas! in zulk een misbruyk gekoomen, dat

men hcedensdaags , niet meer , uyt den mond der goddeloozcn

hoort "aan, als dit donder woord, Kftter ! wanneer men iemand

niet gcvoegelyk , door lafleringen en vervolgingen , onderdrukken

kan , of anders , /;; gevaar van zyu leeven , cerclyken naam , of

/laat brengen : zoo is de toevlucht voort , tot decze vervloekte

naam van Ketter , welke byzonder , na de letter , by onze ge-

leerde , en in kleedinge den Geeft Gods wcderfpreekende , /';; 'tge-

bruyk is, daar doch niet een wel verjlaat , wat de fihrift door

dit woord betcekent. (/>)

f 2 4.

(a) In Arcanis Politico-Atheift. p. 196. (£) Joh. Angel. Weidcnhajrcn Synopf. in Remp-
Bodini lib. t. cap. 9. $. 22. p. 327.
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4. Alhoewel het nu, uyt de Hiftorien en voorbeelden, ge-

wis is , dat 'er vecle , in der daad booze en fchadelyke Lee-

raars , Jèflen en rotten ten allen tyden ontftaan zyn , die ook

gemeenelyk den grootften hoop, in de zoo genaamde Chriften-

heid, uytgemaakt hebben. Schoon dat ook verder evenwel niet

te loochenen is , dat, by die geene , welke, van het grootfte

en machtigfte deel, voor Ketters onfchuldiglyk gehouden wer-

den, echter wel veel onreynheid , zwakheeden, en gebreeken,

zoo wel als by haare teegenpartyen, die zich voor reyn en regt-

geloovig gehouden hebben , te vinden geweeft zyn. Gelyk als

daar altyd, ook zelfs onder de fchynbaarfte hoopen, veel eyge

liefde, en zelfs behaagelykheid , verheffinge over andere , wee-

reldlyke gelykftellinge en vermenginge in onchriftelyken handel,

of nog al groot gebrek aan de rechtichape wasdom in Chriftus ,

en ftreevinge na de volle ouderdom van de zelve , te vinden

mochten zyn»

5. Alhoewel dit , zegge ik, de waarheyd niet zeer teegenis:

zoo is ook, van de andere kant, uyt de voorbeelden openbaar,

(welke hier by na zonder getal aan te treffen zyn) dat
,
gemeene-

lyk, geen ernftig, vroom, en godvruchtig man , zich eenigzins

dorft bloot geeven, die niet al voort, uyt nyd , met opleggin-

ge van een ichandaal , en andere booze hertstochten , van de

Geeftelykheid , onder een Kotters-naam , verworpen wierd.

Een opmerkend Leezer nu , kan hier gemakkelyk alle eeuwen
leeren kennen , naamelyk , hoe dat in 't gemeen , de allerdier-

baarfte getuygen der waarheyd , met deeze tytel , belaft , on-

detdrukt, of anders , in hunne getuygeniffe zelfs , onbequaam

gemaakt zyn , voornaamentlyk wanneer zy de gemeene mis-

bruyken, dwaasheeden , bygeloovigheeden en valiche Kerken-

dienft , verloochent en beftreeden hebben , daar by de Geefte-

lykheid dan ook voor groote ichaade bezorgt moeft zyn. Ja ,

bv aldien ook eenige, behalven dat , maar voor zich zelfs , in

ftilte, God, en wel na de waarheid , wilden dienen , zoo heb-

ben zy , voor de huychelaars en goddelooze , in vreede onmoo-
gelyk niet konnen blyven.

6. Maar eenige klachten hier van moogen in 't algemeen wel

genoeg zyn , by aldien de doorgaands bevondene Hiftorien daar

by genoomen werden. Noch onlangs heeft de zaalige Scrhe-

rus , by ons , hier van aldus gefchreeven : „ Ik ^ie meenigen

„ prediker aan , by wien zich de gaave des Geefts , het vroo-

„Ivke geloove , de vierige liefde Gods en des naaften, de God-
„delyke yver, en het hertelyke verlangen , om de cere Gods

en
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„ en der Kerken ftichtinge re bevorderen , voor oogen geftclt

„heeft, hoe hem de Saran , en de weereld zoo hart befpringt,

„dat hy vervolgt, gehaat, gelaiïert en verdrukt moet werden,

„al zoude men ook de oorzaak ik weet niet waar van daan haa-

„ lcn. Wat andere wccrclds gezinde vry afgaat , dat werd op

„hem mer i*rootc heevighcid toegepart, hy kan het de weereld

„nimmermeer van palfc maaken , hy moet by haar , een huy-

„chelaar > een ontydigc yvcraar, een weetnict, by aldien niet

„t'ccncmaal een phantalï , een Quaaker , ja. een Ketter hee-

„ ten , hv moet armoede en nood lyden , met de zijnen , daar

„doch andere rykclijk genoeg verzorgt, gelieft, en geëert wer-

„ den , enz. (f)

7. Een andir nieuwer Prediker heert de anders verworpene

J^etters^ in de Godzaaligheid , gaarne den voortocht voor die

geene toegeftaan , welke van het rechte gcloove zoo zeer roe-

men , wanneer hy gefchrecven heeft : „ Wy zijn Chriftenen

,

„en keven een goed deel als onchriftcnen
, ja, helaas! 't welk

„ met traanen te bcwecnen is , erger als onchriftcnen , als Tur-

„ ken en Heydenen ; wy zyn Euangclifche , en leeven een goed

„deel erger als vccle oncuangelifche onder de Papiften , Calvi-

„nilten, en Weedcrdoopcrs. Is dat niet een verkeert werk?(/Z)

Ja bcichcidenc Leeraars hebben al over lang aangemerkt en be-

treurt, dat by na de waare Godzaaligheid zelfs , niet buyten

beichuldiginge der Kettcryc, voor haare vyanden zijn kan. Dr.

Baltbafar Mei/her klaagde aldus : 3ien kan naauwelyks van V
Weigclianilmus en de nieuwe Seclifche leerc , onverdacht blyveth

wanneer men , met billyken yver , de Godzaaligheyd dryft , en

de Lcere tot de oejfeningc zelve overbrengen wil. Waar by een

ander voegt : Ik verfchrikke , en fchaatne my by na , zoo dikmaals

als ik daar aan gedenke , dat de leere der ernflige inneriyke God-

zaaiigheyd , aan zommige menfehen zoo zeer verborgen ofonbe-

kent is , dat wie de zelve met yver dryft , naauwelyks , by eeni-

ge> het verwoeden, vaneen heymelyke Papi/l , JVeigeliaan , of
Quaaker, vermyden kan. (<?)

8. Bydeeze Schrwer derve ik wel een Staat kundige voegen,

die op de gemelte plaats , alzoo voort vaart : „ De menfehen leggen

„op die geene, met onrecht, den naam van Ketter , dien zy

,,vyandig zyn, volgens haare hoogmoedige vryheid , en moet-

I

„wil. Alzoo wierd Taulus zelfs van de Joodeneen Ketter ge-

„naamt, Afl. xviu. 27. En hy erinnerde daar by , dat zy

I ^3 den

(0 lm Seclcn-Schatï P. iv. Conc. i. p. 33. (i) Hcnr. Lubbertus rom Kirchenbann dedic.

{e) In Explicat. Euang. apud Spencrum pior. defidcr p. 17.
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„ den weg Chrifti voor eene Secre of Ketterye hielden. Aclor.

„xxiv. 14. Na dat 'er nu, onder de Chriftenen zelfs, zoo veele

„Se£ren ontftaan zyn , zoo heek zich een ieder zeekere gren-

zen van haare artykelen geftelt , waar meede zy zich , als

5, met muuren , getragt hebben in te fluyten en te beveftigen.

„ Welke nu onderftaan hebben om te loochenen , dat de Geeft

„ Gods , en het geloove van Chtiftus , zulke bepaalingen , naar de

„ in de herffenen gevatte menfchelyke meeningen , niet lyden kon-

den: die zyn,
r
nu van deeze, dan van die Se&e , met den ty*

„tel van Ketterye vereert > daar van gegaan, ja zy hebben ook

„wel de grouwelykfte vervolgingen geleeden, (ƒ)
9. De Hilïorien der vervallene Geeftelykheyd wyzen ook

voornaamentlyk doorgaands aan , hoe de zulke zich op 'c hee-

vigfte en ftyffte, teegens die geene , met zulke waapenen aan-

geftelt hebben , welke ook maar het geringfte in de Kerke wil-

den verbeeteren. Om welke reede , om nu van de oude voor^

beelden en klachten te zwygen , nog een zeeker vermaard Rechts-

geleerde, by zulk een Hiftorie, zeer wel aangemerkt heeft, dat

Vr teegens zulk een loffelijk opzet , altyd veele beletzelen zyn op-

geworpen geworden : (g) En een ander : dat de betrachtinge

der Godzaaligheyd , by onze Godgeleerde , meeflendeel achter den

rugge ge/lelt is. En , wanneer ''er al Geleerde en rechtfchaape-

ne mannen verwekt wierden , welke de by na uytgeblufchte God-

zaaligheyd wederom onder de menfehen wilden brengen , zoo wier-

den zy van andere voort , van fanatyke meeningen verdacht ge-

maakt. Qi) Diergelyken geluk , beneevens de nieuwe waar-

heyds getuygen, heeft Luther ook zelfs gehad, van welken een

'Papifl te zyner tyd gezegt heeft : Men konde wel zyn leeven niet

bet wijlen , maar de dnyvel bedroog de lieden , onder den fchyn

van vroomigheyt. Hieronymus hadde gezegt-. dat de Ketters de

altergrootfte huychelaars waaren. Wanneer nu Luther vroom

was geweeft , zoo zoude hy van het gevoelen der Kerken niet zyn

afgegaan. (J)

1 o. Waar over een zeeker yverig en vroom man , met p'oet-

vindinge der Roftokfe Godgeleerdefaculteyt > zulke gewoonlyke

teegenwerpingen aldus beantwoord heeft : „ Het is te verwon-

„ deren , hoe naauw het gezogt werd , om iets te betrappen

,

„op dat doch immers het zoo zeer gewenfehte , en hoognoo-

„dige werk, van eenige reformatie , verhindert mogt werden.

„Kan men nu in de zaake zelfs niets meer vinden, zoo wil men
„het

(ƒ> Weidcnhagen 1. c. p. 328. (g) Joh. Schiltcrus Libcrt. Eccl.Germ. L. 11. c. 12. p. 247.
(h) Brunneman. Jur. Eccl. L. 1. c. 1. §.7. p. 3. (») Alexander ap. Seckendorf. Comm. de
Luthcran. 1. 1. p. 149-



Over de J\i'rL'- en Ketter -Uiflmlc. xlvij

„het al ftraks in 'c oogmerk en de mceningc der gecnen zoeken,

„die daar van fprecken of fchrvven : daar dog God alleen een

„herren-kenner is \ maar zy klimmen naar beneeden, in den

„afgrond der mcnfchclyke herten , om paaien en ftecnen daar

„ uyt te baaien , op dat zy dit heilzaamc werk iiuyten moo-

„gen. Daar moet gewi-- een grooten toorn van God zelve ach-

„ ter fchuylcn , dac men hcldeie en klaare dingen aan zich zelve

„met een booze onzeekeie argwaan tc rugge wil drwen. Maarj

„wanneer deeze heeren , iets lollelyks en emltigs, om Godcs

„wille , in deeze hoognoodige werken re verlichten van zins

>, waaien, wat konden zy dog becter doen , op dat door ons

,, voorneemen (her welke zy dzn zich zelfs niet Itraft'en konnerf)

„ nictecne ketterve ingevoeit mogt werden , als dat ze voor i\<:\\.

„ dag koomen ,en nog grooter ernit , moeite, en wvsheid gcbrtii-

„ken, om Gods kerke te vcrbcctercn , en zich neevens ons te

„ plaatzen ? Want zoo doende konden deeze , voor de rcyne leere

„ weii^c Meeren , de andere, dre eenig boos voorneemen had*

,,den, niet alleen heel licht op het vaale paard betrappen , en

„die overweegen , en verhinderen, dat 'er gcenc de mmfte on-

„ rechtzinnigheid mogt influvpen , maar zy konden ook daar

„door des te meerder roem en cere verkrygen, en Gods zeegen

„over de Kerke brengen, daar zy over gezet zijn. Maar y- wat

,,/al men zeggen? De Hceren, die liet zoo machtig met de rci-

„ nc leere houden, (die ik ook hertcliik lief hebbe) en derKcr-

„ ken wclftand zoeken , hebben het nog niet eens in den zin

„ genoomen , om de verwociie Kerke, door alle behoorelii'ic

„middelen, te verbeeteren , maar zy hebben dezelve veel eer-

„ilecht afgevaardigt , en aan de i)i.\y: gclchoovcn. Waar nyt

„ dan ook niet onduyfter te zien is , dat deeze heeren , in de

„ binnenfte grond haarer herten , nog /in nog verlangen gehad

„hebben , om dat groote en heilzaamc werk der fiichtinge te

„bevorderen, daar God en haar eigegevvecten verder overoor-

„ deelen zal. (7)

i i. De overige hier by voorkoomende omitandigheeden nu,

hectt iemand zeer wel in de volgende woorden te zanmen
|

zet , welke een verftandig Leezer aan zich zelve , en niet eew:;.

met opzicht op den Auteur , aanzien zal , nademaal zy , in de.

ganrfche t'zaamenftemming; van alle gclchiedcniffen, vaA.' genoeg;

gegrond zijn: „Het is te vreezen, dac vcele vroome Chriftenen-

„order de Ketteren zim heene gegaan
,

gelijk als hec va*n de

„Propheeten, Chriftus en de Apoi celen , bekend is, en Chii-

„ leus ons billyk een voorbeeld daar van geeven zoude. Alzoo

o-

n,

SU

iet

ï
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„ gefchied het gemecnelyk nu nog heeden , en tot den eynde

„ toe. Alle de nakoomelingen bouwen voor de Propheeten , Chri-

,, ftus, en de Apoftelen, Grafiteeden , en pronken die ook hoog

„op, en vervullen echter altyd , gelykals de Jooden , haar va*

5, ders maat , en gelyk als het Lam van den beginne af gedood ge*

5, worden is, alzoo werd het ook nog tot het einde toe geflagr,

3, waar zich Chriftus maar eens vertoont, daar vind zig Judas,

5, Annas, Cajaphas, Pilatus, en het gantfche lyden , alcyd. De
3j teegenwoordige weereld is niet eenen hair beeter , als de voo-

5,rige,dat zy het niet alleen doed,maar nog al erger, daar in de

5, waarheyd dan op het hoogfte als ketterye vervolgt moet wer-

5, den» Daarom neemt in acht , wat, hoe, wie, en waarom men
3, een ding verwerpelyk moet houden, want gemecnelyk heeft

5 , men de Chriftenen , die den naam van Ketters draagen, niet

„ verftaan , zomtyds al willens hen beloogen , en op het lyf °;e-

? , vallen , zoo is Chrifius , en het Euangeliwn , by de weereld

3, en den Antichrift > over al, als Ketterye verdoemt geworden.

3, Derhalven bezorge ik , dat veele , tot de duyftcrnis verftoote-

3,ne, het oordeel verwachten, die nu, in der Heyligen Kalen-

3, der, voor Heylige uytgeroepen werden. Dit zegge ik daar-

3, om, om dat ik weet, dat de gantfche wyde weereld een Chri-

3, ften niet verftaan kan , veel minder zyne zaaken na zeggen

,

„ of daar over oordeelen
,
gelyk als echter de blinde weereld daa-

3, gelyks van deeze verf oordeelt ; waarlyk , volgens haaren aarr,

3, maar niet na de waarheid , eeven als het vleefch van de geeft,

„en de duyfternis van het ligt oordeelt. Dit alles nu blykt klaar

,, in Chrifius zelfs , hoe hem Nicodemus , de mecfter in T/rtféYgantfch

„niet verftaac. Joh. in. Hoe zeer verftaan hem nu, alle Schrift

3,wyze Pharifèen niet , hoe zeer moet zyn zaak alle te zaamen

3, een kindfche, dwaaze engrouwelyke loogen zyn. Daar moet

„ hy den Duyvel hebben, en de argfte Ketter zyn. Alzoo gaat

„ het nu noch, tot op deezen dag toe , daar alles Ketrerve moet

3 , weezen» voornaamentlijk de waarheid > die de weereld niet

„verftaan nog vatten kan. Daar zeggen zy het zoo na, als zy

„ het verftaan en gevat hebben, dat de Geeftelyke niet eens ge-

„droomt hadde , gelyk als zy het hen na praaten , en alzoo

„werd hen de waarheyd zelfs, onder de mond tot loogen
, ge-

,, lyk als de honing voor de fpinnen tot gift werd , alzoo kan

„de weereld niets anders doen , als teegen de Chriftenen lie-

„gen. O)
12. Andere errinneringen , zoo van oude als nieuwe Schry-

vers

(*) Sebaftian. Franke in der Chjon. der Katzer p. 8i. 8a.
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vers hier van, ftelle ik alhier uvr, en wyze den Lcczcr tot dee-

2c gantfche volgende J^etter-fli/lorie zelve, alwaar hy, aan zoo

zeer vcele diergelykè perzoonen , de boovenfte vraagen , aan-

gaande de verketterde lieden, in eenc wyflfeïyk aangebelde bc^

tragtingc en cocpalfinge , tot genoegen zal konnen aantreffen*

Nu gaan wy over tot

Het derde Punt

,

Van de Jlofcu, of Ketteryen zelve.

i. \ Lvvaar dan juyft niet herhaalt zat weiden, wat nu reed$

£ \ al uvt verfchevdene bvgebragt is geweell: , hoe naa-

mcntlyk de vervallenc Geeftclykheid , op het allermeefte en hef-

tigfte, teegens het innerlyke waarc Chrillendom , deflelfs bely-

'deniiTe en ocffenino-en, met zulke Kerrer-naamen pcwoed heeft.

De voorbed Jen zelve, zullen dit, door alle eeuwen heen, ge-

noeg/aam bewyzen. Ik zal hier nu maar alleen twee alge^-

riieene klachten ter nceder ftellen. De cene is van een opregt

'Prediker: die, in de verdcediginge van 'Joh. Arents , fmertelyk

beklaagt, dat by de aroote Godgeleerde, de leere vanden inwen-

dige Itrvd, cene fwermerfehc leere moet zyn , de geeflelijke ge-

boorte Chrifti in 't herte, eenc Weigeliaanfche dwaahnge , de

vercenigingc der zielen niet God , en de beemdfhc waardigheyd

van een Chriften, een dwaaiende reede , enz. {a)

2. De andere klagte is desgelyks van een openhertig verdee-

cHger des waaren Chriftendoms , en luyd aldus : De Papiften

pleegen, l>y den aanvang der reformatie , alle die geene ah het*

tèrs aan te klaagen , wélkè nachteren , rein, en Godzaalig leef-

den. 3laar nu zoeken onze nieuwe Papillen alles , Wat maar
eenigc gccflelyke kennifje van Chriftus laat zien , met den fchand-

vlek cener ketterye te bezoedelen ; zy verdoemen van hunnen pre-

dikfoef venuerpen en vervloeken , alles , üeeze gewaande zoonen

van Luther , vermeeten zig , ook de allerbefle [chriften zelfs ,

uyt blooten haat teegen het gccflelyke leeven , te la/leren i het

welke zy gewijfclijk niet doen zouden , by aldien *er maar een

kleyn vonkje der Euavrrclifche hcyli^hcyt , en de gcriugfle kennife

Chrifti, cu des geloof

s

, daar zy zig dwaajfelyk over beroemen,

by hen was. (b)

g 3-

(a) Henr. Varenius Rettung Johann Arcnds Büchcr in prifat. & paffim. (l>) Mich. Brelcru?

,

Au&oc Myfterii Iniquitatis Plcudo-Evangclicx pro doSrina ]oh. Arndii cap. i, p. 26.
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3. En elders: Door dien het bekend is , dat de bevlytinge der

heyligheyt en onfchuld-, van de onzen , tot een bewys der J^ette-

rye aangetrokken werd , zoo wil by na niemand zyn keven na

Chriftus voorbeeld meer aan/lellen , van de twift-godgeleertheyd

tot de pratfyke treeden , van de zonden , in waare boete , tot

God keeren : de zodaanige heeten ter/lont Weigeliaanen , Photi-

niaanen , Methiften , Papiften , Wederdoopers , Roozen-kruy-

cers, of Enthufiaften. A/zoo dat het by na lydelijker fchynt onder

de Papiften te ivoonen , alwaar men eevenwel nog niemand voor

quaad boud-, fchoon hy nog zoo heylig leeven wil. Wanneer by

ons iemand den ander maar indagtig maakte , dat ''er van een

Chriften een grooter aandagt vereyfcht wierd, als ''er by de gee-

ne ü
-i
die in''tgenteen voor rechtvaardig en heilig gehouden werden^

die zoude wel haafl bejpot werden. Item
y
Daar doet zig nog eene

andere wysheyt op , als die geene is , waar meede zig veele op-

blaazen , naamelij

k

, dat men niet Jlegts op een hiflorifchgeloove^

maar gelijk als alle rechtvaardige op eene Apofolifche en Euan-

gelifche wyze , leeven moet : den zulken nu werd ter/lont geant-

woord: gy raafi voor zeeker, en zyt, of een ketter , ofzwaar-

?noedig geworden. Deeze dingen zijn uit de wet , en onmoogelijk.

Ik ben een arme zondaar 5 maar uwe flellingen zijn bygeloovig-

heyt van Munnikken. Waar wil dat anders heen , als dat de

zwakke geweetens, ofweederin de kloofers loopen , of aan haa-

re zaaligheyt twijfelen ? Daar leeft doch geen menfch alzoo,

zoude dan niemand daarom zaalig werden ? Dat is den rech-

ten aart der Stoici , die heedens daags onmoogelijk , en ook on-

nut is. (f)

4. Gelijk als nu te deezer tyd, uyt zulke in de pratfyk loo-

pende , maar voor de Geeftelykheyd , onbetaamelyke punten ,

grond dwaalingen gemaakt werden; gelyk ook niet minder,

uyt de aan andere, van God byzonder meede gedeelde kennhTe,

van zyne diepe geheymeniflen en wonderen ; alzoo hebben hier

teegen ook wel de geringfte en onfchuldigfte meeningen , ma-

nieren van fpreeken , en woorden , eeven alzoo ketteryen moe-

ten heeten. De voorbeelden zullen het in de Hiftorie zelfs

overvloedig genoeg bewyzen , tot welke ik nu maar eenige al-

gemeene bekentenilTen en klagten hier zal by voegen. Een ver-

maard nieuw Schryver heeft hier van dit in 't algemeen erinnert

:

>? Gelyk als nu niet een ieder, in Goddelykezaaken, den geloofs-

„ grond, reegel-recht , of by gevolge omftoot : alzoo behoord

„ ook iemand niet om eiken dwaalinge uyt de gemeenfchap van

een

(t) Idem ibid. cap. n.p.fy.
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,,ccn byzondcre Kerk geftooten te worden. Even gelyk als in

„de ondc Kerke vccle Schryvcrs hunne dwaalingen onderhou-

„ den hebben , die echter daarom niet uyt de gemeenfehap ge-

„ (tooten wierden. Ja ook onder de teegenwoordige feiten der

„ Chrillenen zien wy geenc geringe fcheuringen , zoo wel on-

,,der enkele perzoonen , als in geheele gemeentens : dog wel-

„ ke daarom niet tcritont uytgeftooten werden , of zig zelfs ftraks

,, afzonderen. Ql~)

5. Maar dat dan nog zulk cenc afzonderinge en vcrwerpinge

van vecle verkeerde y veraars , zooveel in hen is, gefchied,

zulks beklaagd een ^chryver , anders om zyne Hiflorie nu be-

mint, in de navolgende woorden : Of bet God ivilclc , dat ook

niet die gecne , welke zig van V Tausdom afgezondert hebben ,

zoo zeer on^etemt ivaaren , dat , alwaar geene ketteryc , waar
geenc hooft dwaalinge , waar ook niet het gering/Ie onderfcheid,

en daar maar alleen over de woorden en manieren vanfpreehen een

tweedra^t , dog in de zakken zelfs eene overcenflemmingc is , echter

nog aldaar ter/lont eene verdeeltheyt der gemoederen werd gevon-

den , de vcrbindinge verbrooken , en deeze ofgeene partye aan-

gehangen, fa dat die geene , welke het deert , die zig ook

daar voor hoeden , en die weegens de metifchelyke zwakheyt en

baaren plicht , den Heere Jefus alleen aanhangen , alles , wat
te lyden /> , verdraagen , den vreede en eendracht najaageu,

vyanden van alle menfehclyke naamen in de kerken zyn , en geen

partyen willen maaken , als wectnieten en onnutte menfehen uyt-

gefchrecuwt werden. Recht als of het nu eene nieuwe fecie zijn

moefl , wanneer ''er iemand onzydig zijn wil. Welke opgeblaaze-

11e, zig zelf lievende , verwerde, en onruflige koppen , de groot-

fle flormen in de Zee verwekken zouden , dewyle zy in kleyne vaa-

teu zoo veel gewoels maaken. (e)

6. De Godgeleerde hebben dikmaals erinnert, hoe voorzich-

tig men hier in te handelen heeft : bv aldien maar altyd de

pra&ykc zelve alzoo waargenoomen wierd. Wy (lellen^ fchryfe

'er een , dat eiken dooling niet ter/lont een kecter maakt , en de

grond des geloofs omfloot. Maar alleen zulk eene , welke rcegel-

recht aan een geloofs artykcl floot , en die heel hartnekkig ver-

deedigt werd. ( ƒ) En een ander : Niet alle doolingen zyn ket-

teryen , die is ook niet als een ketter te achten , die cenige doo-

lingc by zich voed. Want wie is ''er zoo fecnemaal van alle ma-
greepeu vry , dat hy niet zomtyds flruykclt. Wy miflen alle mee-

g 2 nigvuldig.

(d) Samucl Puftcndorffius Jure feciali divino §. f>- pag. »ƒ. (<•) Croelïus Hift. Quaker, pi»:*

edit. Liplix iccratac. (ƒ) Huucrus 111 Irenico, C. xi 11.
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nigvuldig. Dog alle doolingen zyn niet van eenen aart , der-

halven ook niet eeven fchaadelijk. Want de eene floot zig aan.

eene hooft leere, en een ander aan eenige gewichtige leere , de eene

doet het voor zig zelve , en zonder omwegen , de andere door eenig

middelen ter zyde: de eene doolinge kan licht overwonnen werden^

de andere niet. De eene is eene enkele doolmge , een andere ix

met boosheyt gekoppeh. Want wat Auguftinus zegt , ü altyt

waar : niet een iedere doolinge ü eene ketterye , alhoewel een ie-

dere ketterye, die ftraf baar /5, zonder eene doolinge
, geene ket-

terye zoude konnen zijn. (g) Gelyk als ook na veele andere,

een nieuwer Schryver zegd : Wy ver/laan onder den naam van

een ketter , niet een iegelyk , die in de Godsdienjlige zaaken doolt ,

(gelijk als Auguftinus zegt : Ik kan wel dooien , maar ik ben

daarom noch geen ketter) maar die in de grond-artykelen des ge-

loofs doolt , en die , fchoon hy al van zijne doolinge overtuygt is
,

eevenwel hartnekkig daar hy blyft. (Jj)

j. Hoe moetwillig 'er ook , teegen de eygene ordonnantierr

aan gehande! t is , zulks wyzen na de treurige voorbeelden van

alle tyden, gelyk als die door deeze gantfche Hiftorie te vinden

zyn , ook de gemeene klachten der Schry vers aan. Uyt welke,

om de kortheyds wille, nu maar de volgende, uyt de naaft vol-

gende eeuwe , hier by gebragt zullen werden : „ Daar word nu
„by na van niets zonder twift , ftryd en kryg gedifputeert of

" gefprooken , de onbefchaamde en moetwillige lieden onder-

„ houden ook , over de geringfte dingen zelfs eene doodvyand-

„ fchap , en zy vangen gelyk als een bloedigen oorlog daarom

„ aan : daar dog de Godzaalige en vriendelyke zachtzinnigheyd

5, en befcheydenheid , ook wel van de waarheid , en dat in ge-

5, wichtige ftoffen , behoorelyken ernftgebruykt,maar den onge-

„ftuymige toorn en haat verredaar van aflaat zyn. Dog wan-

5, neer men dit betracht , zoo moet men vreezen, dat 'er niet

3, eens eene groote ftraffe over de ftudien koome , welke ook

„ een eynde van de Godzaaligheyd ftaat te maaken : by aldien

„ niet nog door dit gemor, by het gekyi van woorden en meé-

„ ningen , zoo wel de zaaken zelfs , als de hoope geheel en al

„uytgedelgt mogt werden. (/)

8. En verder: „ Veelc pleegen haaren onbedachten toorn,

„ in fchelden en fmaaden , noch al met de achtbaarheyd en voor-

dbeelden der Schrift en van heylige lieden te verdeedigen. En
„ by aldien ze zoo veel macht als wille hadden , zoo laagen alle

hunne

00 J°h- Meifnerus Ircnico Dursano p. 409. {fr) Hieron.Kroraayerus Theol. Pofit. Polem.

Artic. xvi i- n. 3. (i) Joach. Camerarius Vita Melancht. prsf.
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„ hunne teegénfpreckers al lang in de helle. Ondertuflehen ver-

„ zaadigen zy haare grouwelykhcyd naar vermoogen > met ver-

„ doemen , met (Vallen en vervloeken. Want wat ziet men

„ niet al in onzen tvd voor fchriften van loutere booze argwaan,

„ en gifffngen der meeningen ! enz. (/) In dcezc verwerdc ty-

„ den is de verklaaringc der lecre zeer zwaar en gevaarlyk. De
„ zwaarighcyd maakt die nog al grootcr. De zorge weegens

„de manieren van fprecken komt nog daarby, welke , wanneer

„zy niet voorzichtig en met ondcrfcheydgebruykt werden , heel

„licht dwaalingen of fcheu ringen veroorzaaken. Maar de groor-

„fte /waarigheyd is , de gewoonte van te lafteren , welke in

„ deezen onzen tyd zoo zeer bloeid en heerfcht , dat veele van

„ haar maar enkel ronds om gaan , en zien , wien zy maar met

„ eenige lafteringe onderdrukken konnen. (/#) De Duyveldryft

„nu veele menfehen daar toe , dat zy niets doen , alsmaar vraa-

„ gen , daar zy dog niet geweezen willen werden , maar al-

„ leen , om dat zy voor andere meer gezien zouden zyn , dat is

„des duyvels drek , die ftinkt t'eenemaal leclyk , en wanneer

„ de Euangelifche Preedikers ook al met zulke vraagen beginnen

„ om te gaan , dan werden zy dimmer als een Sophïjl , God be-

„ hoede ons daar voor. Zulke vraagen hinderen ook goede her-

„ten, maaken hen ongeruft, ongewis, en onzeeker. Daarom
„moet men volgens de leere van Vaulm , alle zulke vraagen laa-

„ ten vaaren , en Goode beveelen , zich meer bevlytigen om
„vroom te werden, uyt de Schrift als geleert, gelijk 'er i Tim.

„ i. gefchrceven ftaat. (V)

9. Het overige dat hier toe nog wel gehooren mogt , zoo wel
wat dat eygcntlijk ketteryen zijn, als waar meede de Ketter-

maakers anders te doen gehad hebben, is zoo wel in decze gant-

fche Hiftorie, als byzonderlyk in 't laatfle boofdfluk van V cer-

fte boek uytgcvoert geworden. Nu zal men verder overtreeden

tot

Het vierde Punt

,

Van den aart en wyze des Kettcrmaakem.

D Aar dan in 't begin zoo wel de Hiftorie en gemeene
praclyke als de aanmerkingen van verftandige lieden lee-

g 3 ren,

(/) Idem ibid. P. LXXTVi.p. 303. {m) To. vt. Scriptor. Wittcb. publ. p. v. (») Joh. Eberür
Artikel oder Regelsbrict' vom Piarrftand Nura. xxvi. p. G. 4.
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ren, hoe licht en ras het by de verkeerde weereld gebeurd,

dat een onfchuldige in achterdogt of daadelyke aanklachte van

ketterye koomr,. Men behoefd hier toe maar een eenig

woord teegens de Geeftclykheyd zich te laaten ontvallen , dat

in haaren kraam niet diend , zoo is de Kettermantel al aanftonds

vaardig, zoo dat ten allen tyden zeer wel paft , wat Erajmw^
aangaande de zyne , aan den l\eurvorJl Frederik, daar van lchryft:

„Het mishaagt niet weynig aan eerelyke lieden , alle dat onbe-

schaamde bedriegelyke weezen, nochtans gevalt het die gee-

>, ne wel, welke zich zelfs voorde voornaamfte Godgeleerdeen

„ zuylen der Chriftelyke Godsdienft houden. Men zie maar

„eens hoe zy uyt eenzydigheyd blind zyn , en hunne eygene

„ goddcloosheeden noch pluymftryken. Men houd het voor

„ eenen grouwelyken hoon, ja by na voor eene ketterye , wan-
„ neer iemand een Godgeleerde een rabula of kaakelaar noemt,

„ het welke echter veele waarelyk zyn : of ook , als men hem in

„de plaats van een Theologus of Godgeleerde, een JMataiologus

„of rabbelaar en ydelfpreeker noemde. Maar wanneer men
„zelfs andere menfchen voor Ketters en lAntï-Chrïftenen uyt-

„ maakt , daar men eenige vyandfchap teegen heeft , dat kan

„ men zelfs wel haaft vergeeven en vergeeten. (a)

i. Verders leeren ons de voorbeelden door alle tyden enfefteii)

hoe meenigerleye greepen , vonden , en wyzen de Ketter-mee-

fters al gebruykt hebben , om die geene , welken zy gaarne by-

gekoomen waaren , onder te brengen. Verftandige mannen heb-

ben ook voor alle dingen in 't algemeen wel aangemerkt, en

geklaagt, hoe dat dit alles onder voorwendzel van yver voorde
leere gefchied is. Een zeeker Godgeleerde , die het aan zich

zelfs beproeft heeft , lchryft hier van aldus: „Twiftzieke, on-

„ruftige, en verwerde hoofden, maatigen zich de verdeedigin-

„ ge en befchuttinge der Kerken Gods , des Geloofs , en der

^Religie aan, die nochtans niet uyt een gezond verftand , maar
uyt dwaasheyd fchryven , en ieder een , niet alleen de vyanden,

„ maar ook de vrienden en onbekende zelfs uyteyiTchen. Onze (de

„ Lnterfche} Kerke is voorwaar zeer (legt daar aan , als welkers

„ heyligdommen onder het voorwendzel der verdeediginge niet

„zoo zeer aan ieder voorgelegt, als wel te fchande gebragt wer-

„ den. By aldien zulks zoo niet was , zoude de Kerke Gods
„ weynig nood hebben , en onder de vyanden zoo zeer niet

„onteert, noch ook van de Ketters gedrukt werden. (b~)

3-

(a) Epift. ap. Joh. Frid. Majerum not. ad Selnecccri Orat. de I^uth. p. 87. (£) Lubi-
nns I. c. p. C. 4.
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3. Een ander heeft ceven ook uyt eygc ervaarenheyd het vol-

gende hier van geftelt : Wanueer maar niet , helaas ! noch huy-

den ten daagc > onder die geenc , welke recht in den fchoot der

J\irke zitten , en die niet alleen kinderen der Geeflelyke moeaer,

der waare Chn/lc/yke l\crkc , maar ook wel daar toe voornaa-

tne lumina en lichten der zelve zijn , eenige gevonden werden,

die zomtyds ook met haare onnoodige ftryd-Jchriften , teegens ge-

trouwe , en om de Ity de J\erke Chrifti wel verdiende Leeraars

,

aanvangen zich te vertoornen , dezelve , en haaren hoognuttely-

ken arheyd met zwaare bclaflingcn en befchuldingen te bezwaa-

rcu , en de lieden verdacht te maaken. (Y) En noch een ander:

Alle rechtfchaape lieden heklaagen zich over den yver der ver-

galde lieden en fuappers, welke dog maar voor fulgura ex pclvi,

of blikzemsuyt een bekken, en niet hooger gehouden werden, gelijk

als ergens van de verflandige , de Paujfelyke ban-vloeken , dewyk

de Preedikers zoo uyttermaaten gemeen en zoo veyl daar meede

zijn. Want wie zoude over den yver van haar niet hartelyk moe-

ten lavchen , welke de geringfte dwaalingen , als de grootfte zon-

den vervloeken* Wien is het doch onbekent , hoe vaardig, mild,

en grouwclyk gy zyt , om het K etter- regifter te vermeerderen*

Om welke recde Valcntinus iAndre<s ook zeer wel gezegt heeft:

Wat is dat voor een verkeerde zaak , dat de kogen zoo vrucht-

baar^ en de waarheyt zoo onvruchtbaar is ? De Se&en groeijen

uyt eenen (lam in zoo grooten getal op. Daar is naauwclyks een

eergierig hoofd op de wcereldgekoomen , die zync feclen en na-

volgers niet gezogt heeft. De ketters-naam is uu zoo wyt overal

uytgebreid , dat die ook op de allcronfchuldigfle zeer licht en

met veeier toeflemminge gelegt kan werden, tiet hangt nu maar
alleen aan de Theologifche mildheid , om een Kletter te heetett.

Want dewyle men van vrye gemoederen terflont het flimjle denkt,

zoo zend men zyne flaaven op hen af, die de oprechte lieden on-

voorziens nagaan , en hen beloeren , welkers aanbrengen dan

niet alleen ten vollen aangenoomen , maar ook uytgebreid y en

met grooten yver bcjlreeden werd. Hier geld geene ontfchuldi-

giuge
,
geen protefteeren. Het gaat 'er door Gods oordeel alzoo

,

dat men wel een fchclm, een overfpeelfter , oftooveres, in haar

aanbrengen gelooft , maar geen onjchuldig man , die zig met God
verantwoorden wil. (d)

4. Van zulk een verkeerden yver heeft een zeeker Godge*
leerde zelfs deezc bekentenis nagclaaten : „ Men kan en zal

gantfeh

(f) Varcnius 1. c. prxf. (i) AuQor Myfterü iniquitttii 1. c, C. 1. p. 13J. ex Joh. Val. A*uife«
Mcnippo C. rail. p. yó.
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„gantfch niet konnen goedvinden den ontydigen yver van die gee-

„ ne, welke, wanneer zy teegen de feBarïjien handelen , van

„ toorn en heftige hertstochten zoo zeer ontfteeken , dat zy

„ zomtyds uyt onmaatige beweegingedes gemoeds , een verward

„ getier maaken , en zelfs niet weeten , wat zy zeggen. Die

„ haare teegenfpreekers ook uytfchelden , met veele befchuldi-

5) gingen drukken, en met bytende fmaad-woorden , vervolgen.

5, Welke niet uyt de ingeevinge van den Heyligen Geeft, maar

3} uyt eyge drift van haaren geeft, uyt haat en toorn teegen de

„ perzoonen, maar niet uyt eenen rechtvaardigen yver teegens

,, de dwaalingen , op den Preedikftoel , den elenchus (weederleg-

,, ging;e) gebruyken , alleen maar op dat zy haaren moed moeten

„koelen > om andere pyn aan te doen , en haar lichtvaardig

„wraakgierig gemoed daar door te verzaadigen. Rom.x. i. 'jfcic.

„ in. 14,15, 16. 0)
5. Hier in ftemmen zeer veele onzydige en verftandige man-

nen over een, uyt. welke ik maar een of twee voorbeelden by

zal brengen : „Een verkeerde valfchen yver , fchryft 'er een,

„ tot God , is r wanneer de Kerkendienaars en andere Chrift-

„geloovige, over de eene en d'andere zaak yveren > en veele

„andere noodige en gewichtige dingen de moeite niet eens waar-

„dig achten, om die met een vinger aan te roeren , daar nog-

„ tans God de Heere de allergewichtigfte zaaken met de hoog-

de ernft gebooden heeft. Alwaar men zoo yvert, daar dient

„ men voorzeeker zyne eygene begeerte meer , als den Heere.

„ Zoo yvert meenig een , over een arme dwaalende Weeder-

„dooper , of Papift ; doch over zyne eygene goddeloosheyd

,

„over de Reformatie van zynen ongoddelyken huysftand, yvert

j, hy niet. Zoo yveren de Regenten over eenige ceremoniën

„der Kerken: en de zuyperye , hoererye en ongerechtigheyd,

3, beneevens de ontheyliginge des Sabbaths , haten zy vry hee-

„ne gaan. Zulk een yver is niet Goddelijk. Daar toe be-

„ hoort ook , wanneer de Kerken-dienaars , over het eene of

,/t andere hoofd-punt der Chriftelyke leere , op den Preedik-

„ftoel, en in hunne fchriften zoo heftig tieren en yveren;maar

„de Kerken-tucht, en de opbouwinge der Godzaaligheid , be-

„neevens de andere noodige ampts-werken , Ezech. xxxiv. 4.

„blyft achterweege, en de Kerke legt eenzaam en woeft. Dit
„is den yver van Jehu , die zijnen yver om den Heere roem-
„de, en zijne eigene hoogheid daar maar onder zogt. DeGod-
„ geleerde , en Predikers , welke over de leere y veren, en die

de

(#) Quenftedius Eth. Paft. Mon. LXVII. p. 407.
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„ de reinigheid des leevens t'eenemaal voor by gaan , en de in-

,,brcckende zonden niet met geweld ftooten, maar die de yve-

,, raars weegens de Godzaaligheid noch daar toe haaten , die

i, moogcn wel geloovcn > dat haaren yver voor de reine Lee-

,, re elders anders van daan komt , als van den Heiligen

„Geelt, (ƒ)
6. Een ander erinnert wel : „By alle geweldige onderhou-

„dingc der Godsdicnft , werd te vergeefs een heyligen yver

„ voorgewend > of de liefde tecgens andere , op dat men ze

„van de dwaalingen at , en tot de waarheid brenge. Dewyle
„doch> noch God, ofanders iemand, cene diergelijke Liefde,

„ of w\ze,om de waarheid voort te planten ,ingevoert heeft, (g)
hn elders fchryft hy ;

„Ik wilde ook wel niet loochenen, dat

ji'cf by vccle onder onze Godgeleerde, eencnal tevicrigen yver

,, gevonden werd , welke zonder verftand en onderfcheid is,

,, waar door zy dan gedrecven werden , om dikmaals op zulke

„ keringen los heen te fcheldcn , die zy zelfs niet grondclrjk

,, verliaan , en op welke zy uyt aanhirzinge van andere, die

„ veel wyzer zyn , verbittert worden. Insgelyks ook, wanneer

„ zy de controverficn alzoo verhandelen , dat zy meerder ftoftè

„gcevcn, om dezelve in eeuwigheid gaande te houden , als dat

,,zy zig bemoeijen zouden, om die af te doen, (Ji)

7. Even diergelyken bekentenis en klagte heeft , booven de

genoemde Schry vers , een zeeker Godgeleerde , in de voorige

ccuwc gedaan , zeggende : ,,Hem was de heftigheid van onze

., lieden bekent genoeg , welke ook voor den yver van de tee-

„{jenpartye niet zwichte, als welke alle Geleerde en Godzaali-

,, ge mannen waaren. Ondertuflchen pleegen de vyanden daar

„ over van vreugde te juyehen. (/) Een ander klaagde : „ Daar

„zyn eenige onder ons zoo uytgelaaten, zoo wreevelig, en zoo

„onbelceft van gebaar, wanneer wy van 't Chriftendom fpree-

„ ken , dat zy meenen , men moed: alzoo wild zijn. Ik ben

„daar by gewceft, dat 'er een zeeker Euangelifch Prediker, in

„een vry groote fiad, zoo trots , zoo uytgelaaten , en twih>

„zuchtig van 't Chriftendom, ook zelfs voor veele , aan taafel

„ fprak , dat ik het my fchaamde , alzoo dat een zeeker man
„daarna zcyde : Ik meende , dat de Euangelifche leere zulk

„eene wyzc van fpreeken vercyfehte, want alle, die ik daar

„van hoore fpreeken , ftellen ze alzoo de menichen te voc-

„ren. Q)
h 8.

(ƒ) Grofiecbauer 1. c. Cap. xiv. pag. 311. (1) Puffendorff. de Hab. Rclig. Chrift. pratf.

(é) Idem in Jure Tec. Div. §. xci 1. p. 376. (1) Simon Sulcerus Epift. ap. Fechtium lupplcax

H.E. P . 82. (O.Ebcrlinl. C$.17.
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8. Verders bezwaarde zich iemand alzoo daar over: Deezeon-

gefluymige en onruflige voorvechters der Kgrke , wanneer men

ze zoo mag noemen , heeft men het te danken , dat hier en daar

de ivaare geloofs genooten , uyt de flceden , hoogefchoolen , ja

gantfche landen , allengskens verdreeven werden , daar zy anders

eenen langen tyd wel geleeden zouden zyn gewee/l. Waar heeft

?nen dog ooit gehoor

t

, dat de ketters , door fchelden , kyven, en

lafleren , van hunne dwaalingen te recht gebragt , en bekeert

geworden zijn ? En dit zoeken evemuel deeze fchoone voorvech-

ters der kerken en der Godsdienft , door haare twiftfclmften.

JMaar hoe gelukkig , dat bevinden wy genoegzaam aUe daa-

gen. (nf) En verder noch een : Het is immers een zeer Jlechte

zaak , het heilige Euangelium , en de Heemelfche leere , zoo over

vernuftig , of veel eer onvernuftig , en onchriftelyk , zoo kleyn

te verdeelen en te rabraaken. kAcJ) lieve God, by aldien vreede-

lievende Godgeleerde iets opfeilen, of de bezaadigde raadgeevin-

gen en goede voorflaagen van anderen opvolgen wilden , hoe vee-

Ie verfchiilen konden 'er wel bygelegt en verdraagen werdefi ?

Maar van weegen de heete hoofden, twifï'-zieke gemoederen , en

eergierige herten , moet de eene ftryd uyt de andere ontftaan , het

eene onnoodige gekyfnyt het andere. Daar wil de eene den an-

der niet recht ver/laan
, fchoon hy het wel konde doen , op dat

aan de zwakgeloovige geen ergernis mocht ontbreeken , en de tee-

gen/preekei's daar door dies te meerder geleegenheid bekoomen,

om in haar vuyjl over alle ét gekyf wel hertelijk te lach-

gen. (;/)

9. En eeven alzoo hebben ook veele Staatkundige hier van

geoordeelt , wanneer zy den vleefcbelyken yver van de God-
geleerde difbutatien verder weeten wilden , en dat ze hier tee-

gen , waarheyd en liefde met den ander t'zaamen voegden
;

,,want, zeggen zy , wie ook eene waare ftellinge met eenen

„ vleefchelyken yver verdeedigt , die quetft daar door zyn ge-

„ weeten. Een zaak mag ook zoo geoorloft en goed zyn als

„ zy wil , zoo werd ze dog quaad ,
ja op zyn flimfte , wanneer

,,ze op eene onbetaamelyke wyze behandelt werd. Maar,
„hoe weynige zyn 'er onder haar, welke niet, uyc enkele eer-

,, zucht alleen , teegens den ander fchryven , en die geene la-

„ fteringen en allerhande fmaatwoorden onder ernftige dingen

5, mengen ? Maar zoude men dan die zaaken alzoo handelen
,

„ daar in Gods eere , en onze zaaligheyd legt ? Werd niet

het

(»») Eilh. Lubinus 1. c.

(«) D. Andrcse 100/vihrig bedencken in Addendis p.z74-
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„ het gantfche werk daar door hoos , waar in liooncnde ch den

„ perzoon der cccgcnparrvc aangaande dingen , begrecpen zijn f

„ Wat wil men den Apofte! Jacobus antwoorden , die ons zoo

„ernftig crinnert : Al wie zyne tonge niet bedwingt j diens

„Godsdicnfï: is wiel; en alzoo ook : wie zyne penne niet be-

dwingt, diens fchryven van de Godsdicnft is ook ydel. . Wil
„of kan dan de Goddelyke waarheid niet anders verdeedigd

,, werden ? waarom fpaart men dan die woorden niet , welke

,, naar fchelden en hoonen iinaaken ? Waarom vat men dan die

,, woorden op , wanneer men her verftand genoeg weet , enz. (tf)

lien ander bciluyt ook alzoo : „ Nadcmaal 'er tufTchcn de Pro-

„teftanren en Gereformeerden veel haat en verbittering om-
„zweelc, en dat de opgevatte mceningen by de Leeraars van

„de HèytigC Schrift , zeer diep ingewortclt zyn , alzoo , dat

„ieder deel zyne leere en waan op het heevigftc altoos zoekt

„te vèrdeedigen > zoo fchvnt het ook , ten dien opzichte zeer

„zwaar te zvn, om onder hen de eendracht der Leere te kon-

den ftichten. (/>)

10'. Om welke reede dan ook de K^eurvorfl van de Palts y

ie derde , in zvn teflameni , zyne Princen wel ernftig

vermaande : Dat zy zich doch op het vlytigfle , voor onrufliga

Kerk- en School-dienaaren zouden wachten , als welke , in reli-

gious- 'en gcloofs-zaakcn , allerhande twift , woorder.-jlryd en ver-
r
elyke verdoemingen , /;/ kerken en fchoolen aanrechten , uyt

loutere eergierigheyd , en verkeerden yver , onder voorwendzel

van haar ampt , zouder eenigen grond , en met groote ergernis ,

teven als in V "Pausdom gefchicd is , daar ze over de geweetens

der Ovengheyd en onderdaancn zoeken te heerfchen , en over hen

een nieuwe heerfehappye , en opperhoofdighcyd over al op te rech-

ten. Waar uyt dan , niet alleen in de Gccflelyke en Wecreldlyke

regeeringe, verdeelthccden , en heymelykc verhittcringen der ge-

moederen , maar ook , de gehecle ondergang en verwerringe van
alle regeeriuge volgen moet. (^)

i i. Gelyk als ook reeds al in 't begin der reformatie aange-

merkt geworden is > dat \r veele enkel en alleen daar in haar

Chriflcudom gefielt gehad hebben , wanneer zy op andere partyen

maar wakker konden fchelden. Zy hadden zich maar tot het

fchenden en lafleren begecven , Muuuikken en Nonnen doorgehaalt,

dat dan de gemeetie man gaarne boord. (V) En langen rvd hierna ,

dat de mee/Ie haar gehecle lecveu in 't dijputceren alleen bejlaat,

h 2 ia

(«) Dn.Strykius Add. ad Briinncnunni Jur. Eccl. p 148. (p) Dn.Zechius imËurop'aifchen
Herold p. ff6. Conf. Zicqlcrus Clcrico renic. p. 9. (%) Apud Hornium prxf. ad Hifi. Ecc 1

.

(r) Joh. Matthclius Lcbcn Luch.xi. Prcd. p. 136.
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ja zelfs , dat zy veel liever tivifien > als keven wilden, (s) Om wel-

ke reede elders wel fmcrtelyk geklaagt werd, dat het volk, van

hunne booze leeraars maar alleen op uytterlyke en fchynbaare din-

gen gevoert Werd, het welke anders welwift en lichtelyk begrypen

konde $ hoe dat yW onder diegeene , welke anders over de leere oneenig

waaren ; echter nog ligt wel, in de waare Godzaaligheyt , eenige

vereeniginge getroffen zoude konnen werden. Daar b.y dan ge-

wenfcht werd , dat dog alle , en inzonderheid diegeene , welke de zuy-

vere Godsdienfl willen hebben , de vreede tot bevorderinge der God-

zaaligheid , onder zig zelvcn , en tot reformeeringe van haare eygene

dwaalingen engebrek dog mogien aanwenden , eer zy diegeene , wel-

ke al lange afgezonden , en aan haare eygene voorzorge , in een

opentlyk verdrag overgelaaten waaren , die ook aan God alleen van

haare religie reeken/chap moe/len geeven , met nydige oogen aanzaa-

gen , ofwclfeenemaal aan haaren toorn en haat opofferden , wan-

neer zy daar een dekmantelof de macht toe bekoomen konden, (f)

\i. Ondertufïchen wyzen deeze laatftgedachte woorden ge-

noegzaam aan , hoe dat de vleefchelyke yver zig bloot en alleen op

het uytterlijke geweld , of de gelecgenheid vaft (lelt , en van daar

den mantel na de wind pleeg te hangen. Deuytvindingen en axio-

inaia der Godgeleerde zyn hier van niet ongemeen, wanneer zy

hebben willen, dat by de vryheyt der religie , de ketters des te

vryer en tefcherper aan te taflen waaren , maar alwaar ze de Ove-

righeid niet begunjligt , aldaar moogen ook de ketters welgeleeden,

en het fchclden op haar zoo lang nagelaaten werden , want anders

fiont , weegens de al te groote vryheid en fcherpheid, de gantfche

Societeyt (jnaatfehappye} in gevaar te koomen -,gelyk als hier van
de raadjlaagen voor handen zyn- (//) Waar bv een ander verftandig

man alzoo geoordeelt heeft : Wanneer de Godgeleerde zien , dat-

het teegens hunne meening met hen zoo verre gekoomen is , dat men
met hen maar /pot , en dat zy niet meer Heeren in V landzyn , dan
ziet men eerft recht aan hen, dat iemand, ofdeemoedig ofhoog-

moedig kan zyn , na dat zyne zaaken eenigzins ftaan. Dan ziet

men geen toorn meer in haare oogen , nog de gewoonelyke hoogmoed

in "'tgezicht : ja zy zyn als dan zooftil als een muys. Daar fleeken zy

dan de hoofden te zaamen , en overleggen , hoe zy haare dingen wce-

der helpen zullen , zy vergeeten als dan allefeffen en partyen , door

dien het gemeenegevaar haar te zaamen vereenigt , alzoo dat zy alle

vyandfehap en haat op eenmaal vergeeten. (.*•)

(f) Lubinus 1. c. (t) Scckendorffius Hift. Luth. pnef. (») Vid. Ludov. Dunte Caf. cotifc.

p. SiS. Confil. Witteb. P. i. p. 5-34. Gerhardus Cumm. in 1 Pet. 111. p. 419. Quenfledius Eth.

Paft. p. 284. 416. 42.9. Pomarius de Moder. Thcol. diff. 8. §. 4. Alberti iiuereflè lUlig. prxf.&c.
(x) Pctr. Cunscus 1. c. p. 96.
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15. Wat nu de bvzonderc zooi ten der verketteringe aangaat,

die zyn bcneevens de voorbeelden nvt veelc aanmerkelijke be-

fehry vingen van verftandigc lieden genoegzaam re zien. Welke dan

uyt de bedroefde ervaarenheid, aanwyzcn , dat die ten deele in

woordenen ten deele in werken pleegen te beftaan. De eerftc heeft

men in zulk een geval gebruykt, in de gewoond \) kc wecdcrleggin-

qen en firydièhriften , van welke weegens haare grootc buitcnipoo-

ftgheid nochmaals een zeeker man ge lehreevcn heeft : De wecreldü

van zulke twifl-boeken vol', waar door *ef op eenmaal alle vreede en

waarheyduyt de weere/d verjaagt werd. En zy waaren waardig, dat

men daarvan een brandflaapcl tot aan den )Heemel'toe maakte , en

die alle met titer verbrandde en verdelgde, (j) Ken ander heeft in

een opcntlijkc Kerken-raad ,deezen vOorflag gedaan, op dat de flry-

(TtgbeedeH tuflehen de partyen mochten achterblyven ,zoo zoude men
zig , naamentlyk , van alleJlryd-Jchrij'ten feencmaal onthouden, (s)

14. De waaregefchaapenheidom van alle zulke weederleggin-

gen , het i\ die mondeling of ichrittelvk koomen te gefchieden-,

hebben de volgende Schrwcrs aldus befchrecven. „ DeGodgeleer-

,,de werpen zomtyds in de hitte van haaren roorn al teveel uyt,

„ daar zv hier na berouw over hebben. Daarom moet men geene

,, heeviger woorden crebruvken , als het de zaaken zelfs verevflehen.

„Men moet zig van allen hoon , laitering en befchuldiging ont-

„ houden , alle toornige fchcld-woorden moeten verre af zyn ,' als

,,ook alle hoonende en fteekende woorden
,
giftige fpot reedenen,

„ferrimpig uvtlachgcn, goochelfchc aaperyen, die anders de Pa-

„ pilten gemeen zijn. (tf) Wy keuren het arme gekaakel van die

„geene niet voor goed, of de wytloopige geleerde opznyerye ,

„zwetzervcop den predikftoel ,en het ydele gcfnap, welke debe-

„ hoorclijkcbezaadigde beicheydenheid vergeeten , en die in de

„ wcereld luyt uytfchreeuwen , uytbraaken en vervloeken, wat

„ zv zelfs nog niet genoeg gevat ofgekent hebben, diedikmaals

„ niet weetcn , waar het hangt of ftaat. (Ji)

1 5. In de voorigc eeuwc heeft het cevcn alzoo een zeeker man
uytgedrukt : In de leere wilnu ieder een rechter zyn , fchoon hy daar

van niets verjlaat , en God niet vree/l. Daar gaat het dan alzoo toe,

dat hetgenieene volk by den wyn en V bier , als het dolen volts , aan-

vangt te fchclden teegen de Taapen , en lujl en liefde totgekyf heeft,

pryjl , die uiet tepryzen zyn , laftert , die met te lafieren zyn. Het is

welwaar , wat meeuige wyze lieden nupleegen tek/aagen , dat >tr in

deeze Lauden, fSaxen) welgoeden vreede zoude zyn^ wanneer de

ii 3 Paa-
fy) Lubinus t. c. (7,) Scultctus ap. Hornbckium Summ.Contr. 1. 1*. p. 709. Laudatus ab

Andr. Carofa Memorab. fcc. xvii. L. 1. p. ibi. (<;) Qucnlkdius 1. c. Monit. tfllXi p. 42
(*) Darmhauerus in Reform. 5alve. p. 169.
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Taapen zelfs onder malkanderen maar cenig waaren , en tot aller-

leye zwaarigheyd en ongeluk , met haar gekyfen vyandlyk heftig ver-
,

doemen , geen oorzaakgaaven. Want de onruftige Paape-hoofden zyn

een oorzaak van alles quaads. (c) Na die tyd ichreef 'er nog een al-

zoo : Vervloekt zyn diegeene , welke Predikers zyn , en die in de ker-

ken als duyvels woeden , znaauwen , woelen , jlaan , driegen
, ftor-

men , pochgen , raazen en donderen. Welke ?net haare eygene onge-

duldigheyd , eygene nydigheyt , eygene haat , eygene toom , eygene

wraakgierigheyt , eygene gierigheyt , eygene hoovaardye , eygene

hooze luften , haare predikatien feenemaal opvullen, (d)

1 6. Fot deeze nu voege ik nog het volgende by : „ De teegen-

w, Chriftenen en andere geeftelooze
,
gebruy ken het zwaard , dilpu-

9, teeren en vervloeken. Dat moogen die Predikers bedenken, wel-

,, ke in hunne predikatien een zaak met zulk eene heevigheid ver-

handelen, dat zy de beroertheid daarvan krygen mochten, en

5, die echter niet een eenig menfeh konnen by brengen, die zy met

„ al haar donderen en blikzemen , tot Chriftus bekeert hebben.

7 , Die moogen zich daar op beroemen , dat zy al in haare kjnds-

„ heid j Godgeleerde geworden zyn. (V) Men ziet , dat de Euan-

„ gelifche leere , niet met een zagtmoedig en vriendelyk , maar met

,y een zoldaatachtig gemoed, heedensdaags behandelt werd : dat

5, fchoolen en kerken van gefchreeuw , lafteren en verdoemen vol

$, zijn, en dat derok van Chriftus daagelyks meer en meer verfcheurt

,, en vernielt werd. De grootfte Godgeleerde leggen zonder op-

„ houden met den ander over hoop , en konnen zig uy t den doolhof

„ van halare vraagen , onmoogelyk zelfs niet ontwikkelen. Men
„ woed teegens alle vericheelende zoo zeer , als ofde waarhey t an-

3 , ders geene befchuttinge hebben konde. Daar ovcrworden de ge-

„ weetens verwert , twyfFelachtig en dwaaiende , en dewyle zy ein-

„ delyk by zulk eene bittere oneenigheyd der Leeraars niet zien,

„ waar ze zig zullen heen wenden , zoo ontftaat'er by veele loute-

„ re dwaaling, by andere haat teegen de leere, by zommige ver-

Ü achtinge van alle Godsdienft, grouwelyke zorgeloosheyt, ja het

„atheifmw zelfs, (ƒ*)

17. „ Waarom , vraagt 'er een , onthoud men zig niet van fmaat-

„ woorden ? Waarom vangt men dog de woorden van anderelieden

,,op, daar men nogtans de meening al weet ? Waarom vergeeft-

„ men dog niet , wanneer men voor een rechtfehaape Godgeleerde

„ heen wil gaan , ook den hoon, die de een van den ander aangedaan

,, werd , maar men vergeld de zelve weederom , en ftapelt alzoo de

eene

(e) Selneccerus vctantwortung auffder Flacianer lafterung Anno 1 570. (tf) Mcyfartus de

extremo judicio 1. 1. o 12. (e) Audtor Myftcrii iniquit. Pfeudo-Euang. cap. i.p.43. (ƒ) Idem

>n Vindiciis dedic.
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„ecne grouwcl op den ander ? en dat wel opzulkcenc wyze, die

,, vecle aan de Rechtsgeleerde al verworpen hebben , en die zee-

„ kcrlyk de Godgeleerde gantfeh niet paft. Dit mag met de waare

„ Godvruchtigheid vereenigen , wie maar wil , hy zal zien , of het

„niet veel bectcr is zig in dit ftuk bc(chcidentlyk tedraagen. (g)
18. Teegens zulke erinncringen nu, hebben ecnige dit en iets

drergelyks voortgebragt : Daar zyn hecden veele Staatkundige

,

'flee meenen , dat men de waarheidmaar al/een in thefi of/lellig-

lyk moefl leereu , en de weederleggiuge dertccgcnftellinge<> en der

vatfebe leeraars daar uyt laatcn , met voorwendzel der gemeene

rtifte , desrjeegen zy dan uyt eygene macht aan de Kerkendienaars

Hen voorfchryven , dat zy de dwaalmgan en valfche leeringen
,

ofgantfeh niet moeten weederleggen , of dat ze zulks zonder ver-

mtldinge der fe&ariffen behoorden te doen. (J)) Daar tecgen men
dun allerhande bewys gezogt heert, dat de kortheid nu niet toe

iaat ,om hier by te brengen. (/) Vcrftandige zouden ook zonder

twvftc! uit niet ceven onbillyk geacht hebben, by aldien niet htt

ergcrlvke fchelden, toenaamen geeven,en laftercn gemeenelyk daa'r

meede onder gemengt was. Maar dat dit by na doorgaans is ge-

ichicd , zulks is by na uyt alle itrvdhandelingen, door alle eeu-

wen , te kennen , en in de Hiftoric zclls , door by na onta'llyke voor-

beelden bekra^tigf. Hier zyn maar ecnige algemeene aanmerkin-

gen d.-:ar van nog te gedenken.

19. De oude Chryfoflomus heeft daar al van crinnert, wanneer

hv zegt , dat dov alle die geene Paulus vermaaningen mochten

aatrmnhen , welke andere , die met hen van geen een gevoelen

waaren , met allerhande fcheldwoorden vervolgden , en met fmaat-

hecden belajlen , want zulks was de waare weg niet , om hen tot zig

te trekken, maar veel eer om ze nog al verder van zig af te dry-

ven. (/) Evenwel is 'er niet alleen inde oude tyden , daar over

zeer geklaagt geworden , maar ook na de reformatie van die geene,

welke de algemeene ellende wel ingezien hebben. Een zeeker

rechtzinnig vveraar fchreef , teegens Dr. Major alzoo : Daar komt

nu zelden van deWittenbergfehe Godgeleerde en hmine verbondene

Geleerde een boek in druk, of zy moeten daar in met grouwelyke
,

toornige en vyandhjhe woorden van zig byten ,
getyk een recht hos

cverzwyn. (ttt) Fn nochmaals ipreekt'cr een in 't gemeen, en al-

zoo niet ecven eens van een partv alleen : Heedensdaags vind men
'm Duytsland, helaas ! vecle zulke onaardige , wilde en wanfehaa-

pene
(g) Dn.Strykiusl.c. (4) Qucnficdiusl.c.p.423. (;) Vid.velDedckcnnusP. n.Confil.Thcol.

p. 400.405-. ƒ 93. tc8. 642. óyy.Conlil. Witteb.P. ii.pag.S6.fcqq. P.111. p. 74.6c 146. DuntcCaf.
Contc. p. 635-. 691 . Hutu rus Calvinilla Aul.Polit.cap. 1 1 . p. n 8. Balduinus Caf.Confc. L. 1 v. c. 7.

11.2.&C. CcutfchmaninisdilTfiiftuL Anroió-f. (/) Hcmil.vi. in 1 1 Timoth. (»») Veiwich-
nül 's der bcfwcrlichcn Punöcn in D. Majors Porti! I.
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pene Godgeleerde , die , wanneer zy met de waarheidgejaagt wer-

den , en op de vluchtgebragt zyn , en %'ig anders niet weeren kon-

nen, zoo fchoppen zy achter uyt , en werpen louter mift en drek van

hen , dat is , fmaaden en la
ft
eren van zich , waar meede zy alle die

geene , welke hen te na hy koomen , maar moogen affihrikken , vuyl

maaken en hinderen, (ji)

20. Van de gebruykelyke bynaamen hebben verftandige lie-

den geklaagt : 3ten meende , dat ''er nog achtbaarheid nog vry-

heid beweerd kon werden , wanneer men alles niet met fchelden en

lafteren deede. En gelyk als de toovenaars de onverflandige met

vreemde en onbekende naamen bedriegen , alzoopleegen deyveraars

ook met vreemde benaamingen , die dengemeenen man onbekent wa-

ren , de gemoederen te verfchrikken , en om te dryven. (0) Maar
door dien deeze wyze van Ketters te maaken , nog altyd verder ge-

oeffent is geworden , zoo hebben andere naderhand wel errinnert:

Dat dog de Godgeleerde zigvan fmaadelyke naamen mochten ont-

houden, als daarzyn die der Flaciaanen , Lutheraancn , Papafini

,

of Paus-ezels , Sauliten, Efauiten, SacramentarifTen , want men
zag doggeen voordeelin alle deeze zaken , maar daar volgde veel eer

eene groote verbitteringeuyt. Want in de wederlegginge moejl niet

alleen de waarheid, maar ook de liefde des naaflens regeeren ; dee-

ze moeften de reegel van alle handelingen en alzoo ook der weederleg-

gingeu zyn , maar waar meede alle zulke fmaadelyke naamen open-

baarlijkflryden. ( ƒ>) Niet minder heer/cht ook by de kerkelyke per-

zoonen degrootfte opfnyerye : door dien de minftegelooven , wat Jaco-

bus cap. 1. zegel. De zoo genaamde Theologiiche boeken waaren
alle vol vanfcheldwoordcn en (maadelykheeden. (q)

1 1. Beneevens deeze verkeerde aart nu is ook niet onvermerkt

gebleeven , hoe men dikmaals onfchuldige menfehen , door quaade

uytleggingcn en verdraaiingen van haare woorden heeft willen

hinderen, hoe men de zelve valfch heeft bygebragt , verminkt of

vermeerdert, en diergelyke kunft/es meer daar meede begaan , van

daar koomen dan deeze belafcingen : Stoute opgeblaazene geeften

wroeten in de boeken enfehriften van andere Geleerde , zy zoeken

metgrootte vlyt , ofzy iets vinden konden , dat men fchandelijk ver-

ergeren , bederven , en eenigzins by het hair , op een teegenftrydigen

zin trekken konde. Wanneer ze dan maar iets vinden , dat zy la-

fleren en verergeren konnen , alhoewel men het heel wel oprecht

ver/laan konde \ zoo zyn ze echter terflont vaardig met haar ket-

ter-naamen , verdoemen en verbannen , en zy hebben haaren groot-

ften

(«) Dcfenfion Schrift D. Pezelii p.3. (o) Camerar. VitaMelanchth. Prsf. & p. 35-6. cdit. novae
Lipf. (p) Brunnemannusl.c. 1. i.c. 6. §. 17.P. 119. (7) Idem 1. i.c. 1.$. 7-P-f.
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Jlcn lufï daar aan , wanneer ze iemand aan den dnyvel moogen

overgeeven. Getykalsofbet een byzondere deugd en korts'vyl was,

andere zeer heftig te verdoemen, ouaaugezieu zy het dikmaalsin

haare herten en geweetens wel anders weeten en verftaan , dog zy

ii zulks alleen maar, om dat ze voor de zuyverfieyveraars en zclo-

tongehouden puien zyn, (;•)

12. Dcrbalven hebben andere voorzichtiger mannen ons ge-

waarfchouwt : Dat men wel licht andere onrecht konde aandoen ,

.' < en ongegrond verhaal bedriegen . het welke de

•

'fte (i handc in de I\crkc is. Alwie nu de teegenfpreekers aan-

n wil, die moet voor alle dingen weltoezien, dat by de dwaa-
ling niet uyt een blootgerucht alleen vernoomen heeft , maar uythet

van de Ameurcn zelfs , op dat zy daar van recht konncnoor-

deelen. Ai'wie daar toe nugeen middel heeft, die laate zich daarmee-

de vergenoegen , dat hy andere (lukken van zyn ampt doe , en de wec-

éerleggingeaangèoejfende ver/landen overlaate.(f) Van deeze en

de overige zoorten der verkcrteringc,naamelyk, lvoczy in woorden

beftaan Ik bbcn, inzonderheid, aangaande dedikmaalsgewoonely-

keban-vl >ek, geeven noamaals de by zondere voorvallen, die hier re

vinden zvn.gcnocgzaamc narigfinge. En dat het ook voornaamelyk

onderde yvcrig.ie, aan zulke groorc ongereegcltheedcn geenzins

ontb.ookcn heeft , zulks zullen de Hiftorien der Ketteren zelve ge-

noegzaam ren toon (tellen. Ik zwvgc nu nog , dat het van veele ge-

meene regifters der Kletteren , meer als al te waar is , wat van de be-

kende Catalogus Hereticorum Couradi SchluJJelburgii een zeeker

geleerd man gedenkt : Hoc hy naamentlyk zomtyds de maatovcr-

treeden , en de teegenfpreekers iets opgedicht , ofook al te harde ge-

volgen daar uytgemaakt heeft, (t)

i ;. Van deezen woordeniirvd is het wel dikmaals tot eene daa-

delvke weederlegginge , of liever tot eene geweldige onderdruk-

kinge en beleediginge der gewaande Ketters gekoomen : en wel

niet alleen by de Roomfchc Catholyke, van welke alle , en ook dee-

ze i\erkelyke Hiftorien , en de Inquifitie , en Martelaars-boeken vol

zvn: maar ook bv de andere partven, welke tecyens die geene wel

diesweeg< "geprotefteert hebben, zoodikmaals als zv het zelfs be-

zochten , maar die in 't overige, aan andere , diergel vke ve-rvolgin-

gen teegen haare cvgene principia of gronden , in 't werkgelklt

hebben. 13c Hiiiorien van deeze en de voorigeeeuwc, zullen ons de

voo'beelden hiervan klaar voor oogen (tellen : hier zullen nu maar

eenige weynige opmerkingen vooraan Itaan , en wel van zulke, die

hier in onzydig geweelt zvn. Want daar zyn geheele fchritten van

i be-

(r) D. SigfridSaccusEpiftcl Pred. p if. (j) Balduinus difc. Thcol. de Mathematilm. th. 17.

(<) Sagictarius Introd. Hilt. Eccl. p. 8t j\
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bekent, die hier van uytgekoomen zijn , gelijk als dedi/putatiè

sznBaldninns: Hoe de Ketters te bedwingen zyn? Thummii Tra-

étaat, dat men de Ketters niet moetdooden: Van Heerbrauds, Of
men de Ketters aan V leevcn zal flraffen * Jufti Meieri vraage : Of
de Trote/lanten , volgens het Keizerlyhe recht , als Ketters , en aan

V keven te flraffen zyn ? En veele andere diergelyke fchrifcen.

Gelyk ook ondericheydene uitvoeringen van de vraage, Ofmen
ook een Ketter trouwe en woord zalhouden è daar van byzonder Dr.

DanielCramers Traftatas bekend is.

24. lnzonderheyt word 'ervan verftandige mannen in 't alge-

„meen wel indachtig gemaakt, dat men byde Apoflekn maar al-
.

j, leen de macht vind, om het Euangehum te verkondigen , ook zelfs

„ zonder het verlof der Overigheid , maar dat men anders nog heer-

,,fchappye, nog dwang by hen vond , 2 Cor. x. 6. vi. \.feqq. vin. 8.

„C0/0/?. 1. 23. 25. Dat zy ook verder zich niet eens op eenige in-

„ direcle wyze , eenige heerichappye dorften aanmaatigen , door

„dien zulke vervalichingen hen niet eens in den zin mochten koo-

5 , men , 1 Cor. ix. \6. Verders : dat alle heerfchappye teegen de

„natuur der Chriftelyke Godsdienft ftryd, dat, wanneer men de

„ ftrydigheeden wil verbieden , men maar meer huychelaars en hey-

? , melyke Ketters daar doormaakt, maar niet rechtgeloovige Chri-

j, ftenen , het geloove moet door de genaade des H. Geefls in den

3 , menfche verwekt werden,en het beftaat in een volvertrouwen des

„herten, het welke dan, door dwang of bevel, in eene uytterlyke

„ gehoorzaamheyd der tonge maar verandert werd , waar meede

j, de woorden tot afwendinge van tydelyke ftrafFen gemaakt wer-

j, den , welke dog geheel verre van 't herte zyn. Door geweld of

3, menfchelyk ftraffen kan men niets altoos uytrechten, nog ook

„ de verlichtinge des gemoeds , en de innerlyke overeenftemminge

„ aangaande zulke leeren , die booven het vernuft ftygen , te

5) weege brengen Hier teegen is dit niet minder als een Godsdienft,

„ wanneer men zyn gevoelen in 't herte behoud , en een ander met
„den monde belyd,of door zeekere plechtigheeden en ftellingen

„ des lichaams , voor oogen ftelt. Daar door werd de Kerke maar

„ met huychelaars en met zulke lieden vervult , die brandmerken

„in hunne geweetens hebben, en die daarom in geduurige angften

„ daar heene gaan , dewyle zy met oneenige herten en lippen , God
„befpot hebben. (/&)

„25. En of wel veele de zorge der algemeene rufte voorwen*

„ den , om welkers wille men alle uytterfte middelen wel moet ge-

„ bruyken , om de fcheuringen van den Godsdienft daar door weg
„ te neemen , waar door dan ook wel de zachtmoedigfte heeren zelfs

be-

(k) Puffèndorffius de H»b. Rclig. p. 72., 76. 160. 220. feqq.
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„ bewoogen konnen werden, om hunne dwingende magt enge-

,, weid zomrvds aan de Priefters over te laten ; zoo isdogditden

„toeltandder Kerken t'eencmaal tecgen, als in welke hetonkruyd

„ onder het goede koorn ftaat , en echter met geweld niet mag uy t-

„ ^eroeit werden. De Zaaligmaaker zelfs heeft het niet alleen zoo

„willen hebbenj maar hy heeft het ook met zyn eyge voorbeeld

„ bekrachtigt» en zync lecre maar alleen metprediken voortgeplant.

De verlchcvdenc gevoelens , ook zelfs inden Godsdienft, konnen

juvft de genieene ruft niet ftooren , en wat 'er van zulke gronden

mcLi /-. n , waar meedc ook, van de ecne en de andere zyde , de vcr-

draagzaamheyt \'an andere, en vccle religiën , bewcezen , en met de

klaai e voorbeelden der Hollanders , en andere ,bekragtigt werd: (7)

waar uvt dan de onrechtvaardige proccduuren genoegzaam erkent

konnen werden , waar mecde men op de Ketters aangevallen is, zy

mouten nu na den naam,ot in der daad,diergelyke geweeft zyn. Een

be^eerie; Leezer kan hier van eene mecnigte oordeelen van aanzie-

nelvke Lieeraars nazien, in het boekje van de Heer Philips vanZe-

jen , onder den tvtel van, Oordeelvan den Geeftelyken flanel , teegen

de (revreetem-dwang in zaaken van hctgeloove , uyt de oudefebriften

der voornaam/lc Kerkenlccraars te zaamen vergaadert , en voor de

üefht ''krs der waarheyd, tot onderrechthigc en verder nadenken ,

en ook voor de geweetens- vervolgers en geloofs-waanwyze , tot een

iecrfjiiegel'. aan 't licht gegeeven door Philip vanZe/èn , te Amfler-

dam \gedrukt hy ChrifloffelJ^ocnraad , in 'tjaar 1665.

(/) Idem ib. & p. 216. 232. &c. it.dcStat.Imp.Gcrm.c. iix.p.4i6.Conf.ConringiusdeOffic
Ma). Ci v . circa facra. Weidcuhag. ad Rcmp. Bodini p. 5-5-4. üttius pracr'. Jur. Publ. p. 2 1 .& plures.

Het vyfde Punt

,

Aangaande de inzichten en uytwerkingen van zulke

verketteringen.

i- ""NEczc zyn ten deele uyt de reeds gedachte aanmerkingen,

\^J en ten deele uvt de lecvendig;e voorbeelden zelve , al vry

wel ai re necmen. Dog dit werd van eenige in 't bvzonder aange-

merkt , dat mengemecnclyk , hy de gewoonelyke veroordeelingen der

verfchillende , ofzyn eerbied en vermoogen ofecrcplaatzen , ofande-

re voordeden, beoogt heeft te bejaageu. (V) Waar van hier boo-

ven by heteerftc punt nu al gemeld is Ondertuüchen merkt men
nogmaals zeer wel aan : Dat 'er zoo gantjeh geene waare vrucht

van het verkeerde Kettermaaken te verhoopen is , dat 'er veelmeer
ketteryen zonder eeniggeweld en hulpe van zulke vechters , door de

i 2 bloote
fa) PurTcndo;tT. de Stat. Imp. p. 4:5,
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bloote kracht der waarheyd alleen ,
geheel verdweenen , of onbekend

gebleevenzyn. (£)

2. Hier teegen hebben veele niet genoeg weeten te beklaa-

s*cn, de onbefchryvelyke fchaaden , die 'er uyt diergelyke pro-

ceduuren , van weederzyden zyn voortgekoomen. Wy hebben

nn reeds al gezien , wat een yverig Godgeleerde hier van ge-

fchreeven heeft : De onruflïge Tape-koppen zyn de grond-oorzaak

van alles quaads. (V) Welken de anderen byhoopen toevallen:

3let dvzygementen en donderen van Banvloeken werden de S:haap-

kens , dk dar// dwaaien , niet te r:ch:e gebragt , maar verfehrlkt en

op de vlucht gedveeven ; en veel eer behoorde men ze , met eene

zachte, fiermm , op defchouderen weeder by de kudde te brengen. De
verkeerde yver heeft de fchaapflal van Chriflus groote fchaade

toegebragt , en gantfchegemeensens tol: de Kettersgedveeven
,
gelyk

ah elders zonneklaar werd beweezen. (i)

3. „ Orlgenes zoude zoo veele benyders niet gehad hebben , en

„over zynezaaken zoude zoo veele hondertjaaren lang geen ftryd

„ geweefi: zyn , de <Arriaanen hadden zig in de gantfche weereld

„ zoo zeer niet uytgebreyd , Nejlorius hadde geen fecle opgeregt
5

„ de itrydigheeden van het Taafcb-fee/l hadden geenzins het Oo/len,

„die van den doop, Af/ica niet verdeelt: by aldien Demetrius ,

y , Alexander, Cyrilhs, Viclor en Siephanus, in 't begin maar van wat

,, meerder bezaadigtheid geweefl: waaren , en zy niet terflont de af-

,, zettinge , en banninge uyt den lande , tot de artzenye deffelfs ver-

,, kooren hadden. Veele zouden haaredwaalingc, ofwel verborgen

,, of herroepen hebben , wanneer men hen niet alzoo aanflonds als

„ Ketters overgehaald hadde,waar by Hieronymws ook gantfch geen

„ geduld heeft willen toelaaten. Veele zouden haare (tellingen wel

„ hebben laaten vaaren,wanneer men hen maar by eere en goed had-

„ de willen laaten. Zomtyds heeft men de zulke , die eenige nieu-

„ wigheeden aangevangen hadden, al te hart aangevallen , dikmaals

„ niet eens weederlegt, maar gelyk als ter needergeflaagen, niet be-

,, itraft , maar verraaden , uyt twift-zucht meer als uyt liefde tot de

,, vvaarheyd hetgeloove beftreeden,en de liefde omgekeert.De ney-

„ ginge tot de zaak is in eenen haat teegen ÓQperzoonen uytge vallen,

„ de defenfie , in eene offenfie , de pen in een fcherpe pook , het Chrl-

nftefyke zout in fteekelig gefpot,ja uyt de d waalinge van een alleen,

„ die men in 't eerft hadde konnen bedekken,eene gemeene Secle.(e}

4. Deeze grooteen onverzettelykc fchaade , hebben nu dege-

meentens , onder het verval , na malkanderen , met fmerte gevoelt

,

waar van ik de klagten nu nogmaals voorby ga , en de voorbeelden

zelfs

(i>) IdemdeHab.Relig. p. 166. (c) Selneccerusl.c. (d) Joh.Frid.Majerusprogramm. inaug-
Anno 1 6S4. p. B. 3. ex Hulfemanno de corrc&. Frat. p. 299. (<?) Frid. Spauhemius Orat. dcPrudcir
tiaap.Majeruml.c.
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zelfs daar van fpreeken Iaat , dog maar cenige , uyf dclaatfte tyden

alhier Inbrengen zal. Godzaalige leeraars, klaagt 'er een, werden

bedroeft en geplaagt, wanneer zy hooren moeten, dat de Godgeleerde,

de Leeraars, en Prcedikers ,zoo grouwelyk en Jchrikkclyk onder ei-

kanderen zelfs twiflcn en byten, waar door dan meen'tg vroom menfeh

van de oefj'eninge der waarheid kan afgefchrikt worden. (f) Dit is

nog weibetfchaadelykfle qnaad, dat wy zelfs, wy,die het Kuangelium

bel) den , o;:der den ander zoo oneemg zyn , en de een den ander zoo

ndlyk vervolgt. Ach , decze wonde , die ons de Satan gejlaagen

''t , is al tegroot : wanneer wy die maar met zulk een vlyt zogten

te betten , als wy die daagelyhs wclgrootcr maaken. (g)
^ . // anneer men in de fehriften en predihatien van andere hee-

rs , de fpliutcrs te zaamen harkt , en begint daar mcede het papier

> te maaken , en onder de menjehen mei den druk uyt te frooi]en,

en malkanderen , eeven als de kwaadaardige Ad vokaaten , met ver-

e der hoofdzaak.cn , op het fehcndelykfle uyt te maaken , te be-

fpotten,vuylte maken en te terge:.', zoo moet alles wat men maar van

ander mans naa:n,gcbaarden,!audfchap,gebrecken, bedenken, en

wel i'.r.maals als uyt de lucht opvatten kan , aanflonds voor den dag

hoornen , en na Cains , en vcrvolgends der booze wyven aart , aan een

:igemaakt werden. En op dat men aan zulke bewyzen ec-

nig aanzien zoudegecven , zoo legt de een den ander degrouwelykfle
dveaa'mgen te voore , en echter wi/geen van allen bekennen, dat men
alzo) heeft geleert , maar daar men in zommige (tellingen , cenige

(loffc tot antwoord, wecder- antwoord, en verdere aandringinge

,

(duplie, replic, en triplic) kan vinden, of eenige andere zoorten

van flrydigheeden ,
(qucrcl*) en wonderlyke naamen, die men in

zulke twift-boeken meer -eind , daar dringt men dan , met de uyiierjle

vigheid , op aan. Om zich ook, over zijn geIeede ongelijk , wei'te

wreeken , zoo wilmen aan zyncpartyen weeder op zyn beurt , niet het

geringfie fehenken , maar men verdraait defelfs woorden , men duid

alles ten erg 'len, men brengt zyne fleHingen maar fluks wyze ie voor-

fibyh , zonder het rechte oogwit van den Schryver eens te toonen ; en

daar uyt he;nt dan datgronwelyke twijlcn voert , zelfs ouder de toe-

boorderen ; want als dan doei men het bekende ffeeekwoord gelden

,

wiens brood ik cete , diens woord ik fpreeke ; n"adcmaal men in V
gemeengewoon is , alleen maar de Schriften van zulke Autheuren te

kei n, daar men veel van houd, en de andere, beneevens haare

febriften , is men gewoon te haaien , te verwerpen , en fcenemaalte

verdoemen. Zoo dat men in de Schriften van mecuig Schryver , by na

niets anders vinden kan , als hoc men iemaudop zoodaanig eenc wyze

zwart zalmaaken > dat ^er,gelyk als men zegt ,geen hond zelfsgevon-

i 3 den

(f) Hicron. Wcltems AnalcS. p. 174. (g) Dreflcrus prxf. de part. hum. Corp.
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den zoude werden , die eenjluh brood van zulk een zoude willen nee-

men ; en dit zelve moet in zulk eengeval, dan de naam nog al'hebben
,

dat men de Klerken heeft opgebouwt en geflicht , daar men veel eer,

cm de ronde waarheyt te zeggen , dezelve als dan wellouter , met al-

lerleye drek en onzuyverheyt heeft bezoetelt en befmeert. (h)

6. „Wanneer men van de Godzaaligheyd veel difputeerens

5 ,
en gezwets maakt , zoo worden gemeenelyk de gemoederen ver-

5 , wert en geftooten , en de menfchen zyn niet meer zoo vlytig en

„ yverig, om de heylzaame leere in 't werk teftellen, Daarwer-

3 , den dan by het woorden-gekyf > zoo wel de zaaken zelfs verkeert,

„ als ook alle goede oeffeningen nagelaaten, en de geheele tucht valt

,,t'eenemaal onder de voet. (/) Door de bittere ftryd-fch riften

„ werd de heylzaame leere niet behouden > maar veel eer verzwakt,

„ en de Kerk met ergernis vervult : waar uyt dan de Epicuriften een

,, behulp voor hunne goddeloosheyd, en de dooiende, voor hunne

„ dwaalingen en droomen neemen. (Js) In zulk een gelnap en gekyf

„ werd de waarheyd maar verlooren , en de godzaaligheyd vervol-

„ gends geheel en al uy tgeblufcht. Gelyk als ofde godgeleertheyd

„ maar alleen in woorden beüond, eeven als een bolch eenigzins uyt

„ het hout begaat , als een zeeker Wysgeer fpreekt , onder het

,, getal der zulke , die met het verlaaten van alle deugd-lieventheid,

55 alleen maar op bedrog , en loutere Sophifïeryen, uyt zyn. (/)

7. „Men behoorde zich wel billyk,over den bedroefden toe-

3, ftand der verdeelde K erke te bedroeven, en wel inzonderheid over

„ die geene, w elke door geduurigen ftryd, zonder eenige vergely-

„ kinge, een aanhoudende treuritand der Kerken, en een juyehen

„ voorden Satan , verwekken. En wel dies re meer, wanneer men

„ ziet , hoe dat een iedere partye , meer op zeegen en triumf op de

„ andere denkt , alsopdebylegginge van zulke heftige krakkeelen.

j, Daar men echter beroepen is , om de ichaapen Chrifti te verzaa-

„ melen, te weyden , te behouden , en in vreedete verquikken ,

5,zooflagt, wurgt, en verftrooitmendie zoo vtel te meer, door

3 , een verkeerden yver , of veel eer door een onophoudelyke vlyt

„ en moetwil tot twiften ; (jri) de raazermen der Godgeleerde

,, fcrooijen uyt , en bekragtigen de valfche gevoelens , en ze luchten

„loutere vyandfehappen en verdeelrheeden in de Kerken On-

„ dertuflehen werd het volk goddeloos , en het volgt zvnedierlyke

„ luiten t'eenemaal na. Alzoo is het met het groot. ie deel der

„ menfchen gefrelt , en daar moeten , uyt een rechtvaardig oordeel

„ Gods , waarelyk zwaare frraffen op volgen. (;/)

b. Wat voor klagten zullen ">er op dien dag welgehoort werden ,

wan-
(k) Joh.Cuno Spiegel aller St'a'nde. p.ff. (/') Joach. Camerar. prsefat. in Sirac. (i) Sulcerus

ap.Fccr>nmn Epiit.Theol.p.Si. ,'/} Chytrssus ibid. p. 75-3. {m) Ap. cundem. V. m.pag. 195-,

(») To. 1 1

1

. Script. Wicteb. publ. p. 1 69.
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wanneer zoo groot een hoop volks, met een fchrikkclyk gefchrecmv

heklaagen zal , dat zy , van de bedriegers deczer tyden , door

haarc achtbaarheyd , en de overreedingen van menjehelyke wys-

heyd, te ruwe gegaan , en in valfehe leeringen verjlrikt zyn ge-

worden ? Hoe ernjlig zal hen Chriftus aan/preeken : Zyt gy die

treffl-lyke Doftor , die nyt loutere eergierigheyd en vyandjehap
,

/';/ uwe leerboeken zoo veeIe en groove dwaa/ingen ge/lelt , en in

de t\erke hebt uyfjebrcyd , dié Iffacl hebt doen zondigen en la-

lieren , die den Heyligen Geeft, in de herten der vroomen hebt

bedroeft, die met vloeken en duyvelfche fpot-reedenen , la/lerin-

gen
,
finaad-woorden en vcronge/yknigen myvc knegtcn , die uwe

bedriigeryen , nyt myn woord be/h'aft , en uwe bckceringe gezogt

hebben , befpoogen , gefchonden ,
gcmartelt en gedood hebt ? (o)

Het zal hen genoeg fmn'tcu , zoo zy geen boete doen, welke, wee-

gens onvruchtbaarc en onnutte dingen , de kerke Gods , zonder

tem*en fchroom alzooverdeeleu, en die de toehoorders zelfs ,
/';; on-

tydige flrydighcedcn florten. (ƒ;)

o. Maar hier moet ik nu blyven fhan , en den Lee7cr tot

ecne ordcntlvke onderzockinge van de volgende Kletter-Hiforieu

zelve laaten gaan, in welke hy , by aldien hy die met verlich-

te, en door geene eenzydighevd verduyftcrde oogen , aanziet,

genoegdoende antwoorden , op alle en iedere voorgeftelde vraa-

gc, vinden zal: welke voorbeelden dan , met deeze algemeene

aanmerkingen , wyflelyk by een te houden zullen zyn , op dat

'ei van diergclyke gevallen , zy moogen dan verleeden of tee-

gen woordig zyn, een waarachtig, grondig , en vol-doende oor-

dcel gevel t mag werden.

10. Al wie nu dit voor Gods oogen, uyt eene oprechte lief-

de tot de waarhevd doen zal., van de zulke twyffele ik geen-

zins , dat zy het my niet quaalyk afneemen zullen , dat ik het

niet verantwoordelvk hebbe geacht te weezen , om volgens de

gemecne lichtvaardige gewoonte der Schryvers , de gewoone
vyandlyke vernaaien, aangaande de Ketters , alhier te herhaa-

len , maar dat ik eerft de Hiftorien zelfs , uyt haare waarachti-

ge fonrevnen, met een t'ecncmaal onzydig gemoed, opgevat,

en die daar na aan den Leczer, tot zyn verder nadenken, zuy-

vcr en oprecht , alhier voor oogen heb geftelt. Overmids ik

nog luft nog oorzaak daar toe hebbe , om my daar over te be-

roemen ; als of ik de eerftc was gewcefl: , die de eene of de an-

dere zoo genaamde Ketter ecnigzins vaneenige valfehe befchul-

digingen gered hadde. Aangezien dat 'er onder oude en nieu-

we,

(o) Auöorcs Ccntur. Ma?dcb. To. vu. prxf cdit. vet. (p) SlüterusPropyl. H.E. Appcnd.

p. 30J-. Addc infra 1. xvi. hujus Hift. cap. xxiv. num. feqq.
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we , zoo wel Godgeleerde als andere Schryvers , wel iets dier-

gelyks aan zommige perzoonen nu reeds al beweezen is. Ja

dat Luther zelfs , in zyn boek van de Concilien , Neftorius

al vry wel teegens zyne vyanden ontfchuldigt : om nu van an-

dere Godgeleerde te zwygen. Deeze pligt, om van zynen naa-

iden wel te fpreeken, en alles ten beften te duyden , is alle en

een ieder menfch opgelegt ; en een Hiftory Schryver heeft nog

ongelyk meer vryheid , om de waarheid hier in naauwkeurig na

te vorfchen. Dat alzoo de Leezer , by aldien hy booven

zyn vermoeden , of vooropgevatte meeninge , eene hem vreemt

dunkende, en ongewoonelyke voorftellinge , mogt aantreffen,

riet op my, als den verhaaler , maar op die geene ongenoegt

werden mag , die door ongerechtige vertellingen ofproceduuren,

iets diergelyks veroorzaakt hebben. Alhoewel , wanneer men
wyffelyk enChriftelyk wilde handelen, deeze en alle andere zaa-

ken, zonder eenige diergelyke fchaadelyke hertstochten, afge-

handelt behoorden te werden. En hier toe zy ook de Geeft Gods

zelve, in alle en een ieder krachtig!

HET
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Fol. i

HET EERSTE BOEK.
Vandeaanmcrkcns wiardigfte KerkclykcGc-

fchiedcmflcn in de eerfte Eeuwe.

VOORBEREYDING.
§ i.

N plaats dat \vy ons meteen wydloopigevertellinge van het J«u.

leven van Joannes en Chriftus zelf ophouden, konnen wy
t0 ' c '

aanflonds toe andere zaken overtreden, zoo veel by gebrek

van genoegzame kennilfe in die eerfte tyden daar van gewis

en bekend is. Het overige kan nvt de Euangelifche Hiftorie

van een ieder zelf gehaald worden , waar toe men ook aan no-

dige aanwvfingen en zaamenftemmingen der Euangeliften in onze taal geen

eWk heeft. Deswegenwy voor alle dingen maar in 't gros de toeftandvan

ie tvd zullen aanmerken, doe Chriftus op de wereld gebooren en bekend ge-

worden is.

i. De Hiftorien geven in 't gemeen te kennen , hoe ellendig en bedorven Toe .

alles doen ter tyd in de ganfche wereld gefield was. Daar zelfs de Joden van "e?e
d

ld

d"

die tvd ook niet vry van waaren , welkers verval daarom te gruwelyker was ,
°™ r^

om dat 7\' te vooren boven alle volkeren zoo veel hooger verheven geweeft<y<*en, en

waren. De voornaamfte oorzaak hier van was het verdorvenePriefterfchap,
j <icn

dc

waar onder welde meefte rechte Atheiften en godlooze lieden waren. En hy

Want de Hoogeprieflers wierden niet meer door Gods wille, maar door £",""'„„

geld en andere onrechtvaardige ftreeken van de Heydenfche Overigheden tot Hunne

deze waardigheyd gebragt • ctaar en boven waren 'er meer als een , waarom Xde"
16

zy ook van plaats moeften verwiflelen. De anderen wierden van de getuygen 'ooshe
J
rd >

der waarhevd , en voornamentlyk van Chriftus, overdealderfchrikkelykfte

gruwelen ópentlyk en met waarheyd befchuldigd. Waarom zy ook al 't geen

goed was tot der dood toe vervolgden , en Chriftus zelf door hunne woede

om 't leven brachten.

3. Zy maakten hunne Godsdienft zelf voor al de wereld tot fpot, endoor zooge-

hunne taftely ke eerzucht en geldgierigheyd wierd ook haar Heyligdom met goTs-
6

de Tempel tegelyk ontheyligd. De geroemde reynigheyd der leere hadden
dicnrt '

zv al overlang met ontallige eyge gevoelens en inftellingen bezoedeld, en

Gods geboden op de ftoel van Mofes met ongerymde en ganfeh lichtvaardi-

ge «ytleggingen vervalfcht en nietig gemaakt. Ik fwyge , dat 'er zoo veel twee- Tweerpa | t

Ipalt en eenzydigheyd onder hen was , dewyl een ieder t'eenemaal op bloote en
^JJ

meiningen vervallen . en van de waare weg ten leven afgeweken was. Daar

en boven fcholden die drie Hoofrgezintheden byzonder den anderen uyt,

en zochten , hoe zy zich alleen verheffen , en de anderen onderdrukken kon-

den. Het gecne vande Pharifeën, Sadduceën en Effeën genoeg bekend is
$

daar by de eerfte de oude heyligheyd noch overig zoude zyn , fchoon het

fchynelvkfte maar een loutere geveynfdheyd was.

4. Zodaanige voorgangers liep nu het gemeenc volk dom en blind in 't ver- To(.

derf na , uvrgenomen eenige weynige, die op de vertrooftinge Ifraëls wacht- 2e\
n

h«
n "

ten. Die noch aandachtig en geloovig genaamd wilde zyn , die deede veel by- joodiche

geloovige KerkplechtigWden mede, en liet zich van de Priefteren leyden,
v°

waar heen zv wilden. En deze waren hier na de ergften , die Chriftus en zyne

T leertegenfprakcn, omdat zy zich zelve al lang voor vroom en rechtvaardig

hielden. De andere leefden in de grootfte wanorder na haar eygen geval-

ƒ. Deel. A len

,

1



2 INLEYDINGE.
len , nademaal niemand ,noch in geeftelyke, noch in wereldlyke zaken op het

me gemeene volk trouhartiglyk acht floeg. Ja, dathetellendigflewas, zy
wierden by het aanbreeken en opkomen van 't Euangelium noch al verftokter,

en bitterder tegen het zelve , ende het Priefterfchap bracht met alle krachten

het haare noch by , dat doch haar ryk geen fchade mocht lyden.

in-tby- 5. Ook moet men hier niet vergeten , dat dit anderfins hartnekkig volk,

de
n

j

d
oó<i- wegens hunner voorouders verkregen voorrecht boven andere volkeren een

dienft.°

ds " groot gevoelen van haar zelve hadde. Hier door vvierd de noodzaakelyke on-

derhandelingemetdeuytlandersafgefneden, en de vereeniging en eenftem-

migheyd verhinderd , daar en tegen een heftige haat by de wereldwyzen

verwekt , en daar beneven veel fpotterny en lauering der Heydenen tegens

alle Goddelyke zaaken. Niemand geloofde hun , dat men naar Jeruzalem

alleen in den Tempel gaan moeft , als men den waaren God wilde aanbidden.

De veelheyd der Kerkplegtigheden en wettelyke inftellingen , fchrikten de

lieden van zoodanigen Godsdienfl , en ook van de uytterlyke ommegang ge-

weldig af. Aangezien die aan de meeften te fwaar en verdrietig , aan ande-

re onnoodig, ook aan eenige by de ingevoerde ftaatkunde van deze of gee-

ne natie niet dienftig voorkwamen. Aldus bleef dan onder dit volk alleen

,

wat noch by de Joodfche Godsdienfl onvervalicht , en in het leven van eeni-

ge oprechte Ifraëliten onberifpelyk was : en hierdoor konde geen algemey-

ne Godsdienfl voor alle volkeren werden, zoo lange als het met de zaaken

zoo gelegen was.

t.ondtr 6. Onder de overige volkeren des werelds was het in dien tyd noch veel

aén
Heyde

"ellendiger gefield. Zy waren alle inde uytterfte blindheyd gebooren en op-

gevoed , en de meeften , byzonder van de gemeene hoop , leefden als het
Enhunne domme vee. Alhoewel de Heydenfche Paapen veel gezwets en roepens
xen. maakten van hunne zelfs verdichte Godsdienfl , en veel moeyte deeden om

die met eenig fchyn , luyfler en moeyte vafl te flellen: nochtans zagen die

geene, die gaau waaren , het bedrog wel, en wierden vervolgens door zoo-
daanige veynzeryen der gener , die om haar eer en gewins wille zodaanige

dingen op de baan brachten , Godverzaakers. Die zich in boeken , op
reyzen , en ook anderfins in de wereld oeffenden , wiflen wel iets fchynbaars

menigmaal van God en Goddelyke dingen byte brengen ; doch het drong

niet diep in, en konde de tegenwerpingen van fcherpzinnige vernuften niet

uytflaan. Ten minflen konde het hun geen waare ruft in 't gemoed en gelukza-

ligheyd toebrengen.

getiiST 7- De Verftandigfte merkten wel , hoe deWysgeerigenmetde Priefters

Dich- door haar leer meeft zich zelven maar groot zochten te maaken : en het

dwaaze gekyf onder hun en hunne aanhangers , maakte in rechtfchapene

gemoederen een afkeer voor zoodaanige lafhartige en verdorve koft. Aan de

Dichters en hunne verdichtzelen liet zich geen bezadigd verftand gelegen

zyn , nademaal 't geene noch waarachtig en goed daar in was , met fmaake-

looze vonden verdonkerden bezoedeld was. De zaken nu dus gefield zyn-
de , verzon by na ieder een voor zich zelven een eygen weg , waar op hy
zyne begeerte op deze werelt noch meynde te bekomen : waarom ook de
Overigheden vergenoegd waren, als het gemeyne volk met dwang of goe-
de manier in toom gehouden wierd. Voor het overige mochten de men-
fchen leven zoo als zy wilden. De Priefters fielden haare inzettingen en
afgodendienftzooin, datzy haare waardigheyd en voordeelen daar by niet

verliezen mochten. Hierom liep al haar doen op enkele offerhanden , Feeft-

dagen, en duyzenderley Kerkplegtigheden uyr. Al wie deze naar hun voor-
fchrift involgde, die wasby haar wel gezien. Zy vonden ook onder de recht

Hetvo]k
vleefchelyk gezinde hoop van 't ruuwe volk deminftetegenfpreeking niet.

in-tge- 8. Dewyl nu geen tucht noch toezigt zelfs inde vermaardfte plaatzen des

We-

en
teis
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4 KERKELYKE I.Boek.

digheden van te kennen geven, die aan een waarheyds-lievend gemoed veel

opening konnen verfchafïèn. Doch hier zalbuytendenoodigegefchiedenif-

fen zeer weynig werden opgehaald , om dat \vy ons terftond tot de voorheb-

bende aanmerkingen gaan begeven.

EERSTE HOOFDSTUK.
Van de uytbreydinge der Chriftenen , en hunne vervolgingen in de

eerfte honderd Jaaren }
als ook de oorzaaken daar van.

§ i.

cetuy- TrK ga dan de gefchiedenis der Euangeliften voorby , en merke maar aan,

d« jod
n
en I dat buyten deeze , zeer veel Heydenfche en Joodiche Schryvers van Chri-

™n
Hexde" JL^US en z> ne Difcipelen gewag maaken , en de waarheyd der gefchiede-

chiiftus. nilTen in zich zelven genoeg beveiligen. Onder de Heydenen zyn de ge-

tuygeniiTen uyt Suetonius , Tacitus , Plinius Secundus , en anderen openbaar en

genoeg bekend. Onderde Jooden, alsdeboosfte vyanden der Chriftenen
,

gewaagd 'er een uytdrukkely k van Joannes den Dooper , en wel met zoodaa-

nige woorden , die met zyne Hiftorie overeenkomen. Gelyk hy dan ook Je-

fus zelf naar zyn verftand een wjs man noemt , die veel wonderijke werken ver-

richt , en de menfchen onderweezen heeft , die de waarheyd hadden willen volgen (/>).

Ja, hy ftaat in twyftel, of hy hem maar een menfch mag noemen 5 roemd
daar nevens ook de ftantvaftigheyd van zyne liefhebbers na zyn dood, aan

welke hy weder verfcheenen was , en die noch in de wereld overblyven. Van
welke getuygenis , tot nu toe , veel onder de Geleerden geredentwift is , die

doch de zaake zelf met fondament niet twyfTelachtig maaken konnen. An-
dere getuygeniflen zullen wy nu al willens overflaan.

H
A°o-

e %. Na dat Chriftus van de Apoftelen weggenomen wierd, bleven zy noch
fteknte te Jeruzalem , onaangezien dat Herodes en Agrippain 't Jaar van Chriftus
jeruziem.^

eene vervoigj nge tegens haar aanrechten. {Handel, xn.) Enfchoon te

vooren de blazende Saulus de leerlingen ook verftrooyde , en de gewaande
nieuwe Ketters met grootenyver opzocht: zoo bleven echter daardemee-
ften ftandvaftig $ andere , die na de naaftgelegene plaatzen uytgegaan waren,

keerden rerftond wederom ter plaatze hun van Chriftus aanbevoolen. On-
dertuflehen verkondigden veele van hun in de omleggende landen van Sarria-

rien, Syrien, &c. ook onder de Heydenen , het Evangelium , en hielden

zich anderfins over al op , daar de Geeft Gods haar heene dreef. Doch het is

zeker, dat de Apoftelen inzonderheyd niet eerder van Jerufalem geheel ge-

weken zyn, tot dat het t'eenemaal tot een puynhoop zoude gemaakt wor-
den. En dit is in 't 67 Jaar naar Chriftus geboorte, volgens de voorgaande
voorzeggingen, gefchied, na dat de Apoftelen xi Jaar te vooren eenege-
meene Vergadering over eenige ftrydigheden daar gehouden hadden. {Handel,

der ApoJl.xv.~)

der^Lïn- 3 Voor en na deze gefchiedeniflen breyde zich de naam van Chriftus heel
den. verre uyt, en vervulde niet alleen het Joodfche land, Samarien, Phenicien,

Syrien, maar ook vergelege landen en fteeden , alsCilicien, Pifidien , Ly-
caonie, Galatie, Troas, Ephefen, Mileten, Coloften, Laodicea, Hiera-
polis , Cyprus, Crete, Samothracie, Malta,. Theflalonica, Corinthe,
Arhenen, Romen, en noch ontallyke anderen. Alwaar menigmaal door

uytbrey- wonderlyke voorvallen her Euangelium bekend gemaakt wierd. Ja, de vyan-

chifte- den gaven dikwils tegens haar wil en dank de naafte gelegenheyd daar toe,
nca

- zoo wanneer zy door haar woeden en fchreeuwen de zaak wyder uytbrey-

den,
(>) Jofephus lib. xvi 1 1 .cap. 4, & 7.
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den, en de menfehen te begeerigcr, en de Aportelen te vrymoediger maak-

ten, om het VVootd zotuier (chroom te verkondigen.£n of zy al den een of de

ander in de gevankenis wierpen, of ombrachten , 200 quanten daar tegen

wel tien weder voor den dag, die noch heviger uytriepen, datdervyanden

werk van geen waardye was , dat de menfehen aan de Soone Gods zouden

irelooven , en hun vaaren laaten.

•i.Voornamentlj k «ras het de Jooden een rechten ernft.om Chriftus en zyn Tegen-

naam geheel uyt te roeyen. Daar toe gcbruykten zy onder anderen ook deze jooden"

lift, dat zwin Kruzalemcenigc uyt haar op haare koften over al heen zon-

den, welke vandeChriftenen de gruuwelykfte befchuldingen moeften uyt-

ftroótjen: en datwas geen geringe vond , om deze lieden lchade toe te bren-

gen. Hoe nu deze en andere hun tot de uytterfte bitterhevdtegensdeChri-°°
t^e

a

i

kcn

ftenen aangehitfl ma;; hebben , is hier wel waard om eens voor al in 't kort tevoigmgen.

onderzoeken. Want hoewel God zyn hand daar onder heefr, en alles wyfTe-

lvk en wel beftierd , fchoon dat zyn Majefteyt noch zoo zeer door zoodani-

ge vervolgingen beledigd word , zoo hebben doch de menfehen hier by haare

eyge inzigten , die, wanneerfe bekend worden, menigmaal veel goede aan-

merkingen geven konnen. Ondertullchen liet zich de algemeyne voorzie-

nigheid Gods hier in evenwel ook zien , in zooverre dat zyditvoortrefte-

lvk goedhaaft wyd en zydbekent, en aan een ontallyke menigte van men-
fehen deelachtig maakte (c).

ƒ . De zaak laat zich in 't gros öp de volgende wyze aanzien , gelyk het de Geringe

eenftemmigheyd der Hiftorien van die tyd te kennen geeft. Voornamentlyk »
e

,d" n

is te weten, dat in 't gemeen maar geringe lieden , en wel zoodanige, die chrmc-

met een andere Godsdienft al ingenomen waren, de leere van Jefus Chriftus ncn -

aangenomen hebben. Want fchoon ook veel Grooten in 't begin toeftem-

den , zoo waaren doch de meeften om zoodanige dingen onbekommert, en

wilden die door hovaardy of nalaatigheyd noch hinderen, noch voortzet-

ten. Waar door ook de Chriftenen in korten tyd zoo veel wierden, daar doch
alles buyten eenige onderzoek en toeftemminge der Overheyd gefchiede , na-

dien de Apoftelen t'eenemaal van hooger hand gedreven wierden , en de an-

deren zeer bequaam en begeerig daar naar waaren. Zy hadden in haar leven

meeften tyd met allerhande ellende te worftelen, en om dat zy in deze leer

zoo veel ferquikking vonden , als welke haar de krachtigfte middelen
tot de waare ruil aanwees , namen zy dezelve met vreugde aan. Hun gemoed
was niet met die zotte vernuft-beftuyten en hoogdravende inbeeldingen in-

genomen . gelvk de Geleerde en Staatslieden; daarom was het ookbequa-
mer , dellechte voorftellinge van den weg tot het rechte heyl te vatten. De
Apoftelen zelve waren zulke llcchte onaanzienelyk perzoonen , en hielden

zich ook alderliefft by baars gelyken, die haar ook gaarne aannamen, om
dat zoodanige noch eer de tv den mocyte namen, deze dingen wyder na te

denken, alsdieStaats-lieden, diezich veelte goed hielden , omtotdierge-
lvke dingen zich te verleedigen en te vernederen. Gebeurde het al, dateeni-

ge hooge zich daar toe overgaven , zoo werkten dat gemeenelyk die groote

wonderwerken uyt. welke voor veel ioco perzoonen dikwils van de Chri-

ftenen gedaan wierden, waar op zich ook deze onbefchroomd beriepen, en
éteygen jaar-boeken en gedenk-fchriften der Heydenen daarvan aanttok-

ken. Ik fwyge, dar zy zelve het waardig gehouden hebben , om in haare

Hiftorien aan te merken; gelyk van Phlegon, een Dienaar van de Keyzer
Adrianus, betuv gd word (d~).

6. Terwylenhet God nu alzoo beliefde, dat hy zyn werk niet juyft door Oor-

uytrerl\ kebefchuttinge en macht van de Overheyd liet befchermen , zoo ^"l
zag het voor 't vernuft daar omtrent zeer zeldzaam uyt. De Boden Gods fchaR te -

J pen deA \ had- Chrifte-
* • ncn.

(OJurtinusDK'.l.cumTrvphone. (d) ApudOriL'cn. II. adverf. Celf

der
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hadden evenwel uytdrukkelyk bevel niet te zwygen, en moeften daarom

,

ongeacht alle fmaat en pyninge, in haare verkondiging voortgaan. Het ver-

bod der Overheyd konden zy volgens de hooge Goddelyke onderrichting

onmogelyk naarkomen, om dat zy willen, dat deze noch in 't verbieden

noch in 't ftrafTën eenig rechtmatig bedryf van haar geweld oeffenden , maar
de hoogfteMajefteytveel meer fchrikkelyk beledigden. Ondertulkhen ging

echter de dwingelandy der vyanden onverhinderd voort. Die het Woord
aannamen , die moeften zich ten allen tyden tot veel lyden getrooft aanftel-

len $ gelyk haar de Apoftelen al in 't begin altyd betuygd hadden. Maar die

het niet aannamen , waren zelden zoo onverfchillig en onzydig , dat zy ftil

zwegen , en zich van fchelden en vervolgen onthielden Want de menlchen

zyn van natuure zoo geaart, datzy andere gaerne willen toonen, waarom
zy dit ofdat goed niet aangenomen hebben. Vinden zy dan geen grond voor

hunne vervverpinge in de goede zake, zoo vallen zy in 'tgemeyn op leu-

gens en verbitteringe tegens dezelve , konnen ook niet lyden dat anderen by
haar goed heeten , dat zy voor boos verklaard hebben. Zoo ging het hier me-
de. Hadden de Regenten terftond toegetaft , en zich voor het Chriftendom

verklaard, zoo zoude de gemeene hoop daardoor hebben moeten itilzwy-

een, of echter tegens wil en dank zig daar na gevoegd hebben. £n zoo zou-

de het dan even toegegaan zyn, als wy hier na ten tyde van Conftantyn de

Groote zien zullen.

7. Maar ftrekte de predikinge van 't kruyce van Chriftus, en van zyne
Chriftenen , de voornaamfte tot een ergernis en dwaasheyd? zy zochten
naar haare dwaaze inbeeldingen iets vernuftigs in de voorftellinge derApo-
ftelen, en vonden doch niets, dat met haare voor opgevatte meyningen
over een komen mocht. Ja , daar fcheen voor haar niets ongerymder te zyn,

als dat zulke ellendige lieden uyt zoo een verachte Natie de verftandige Ko>-

meynen en anderen , van zoo een onaanzienelyk man , die daar nevens zulk

een fmaadelyken dood geflorven was , iets voordragen wilden. Zoo pleegt

God het vernuft in zyn dwaasheyd befchaamd te maken , en der menichen
gehoorzaamheyd te beproeven, of zy hun ook door dwaaze predikir.gen

zalig willen laten maaken. Overzulks nu , dat het de Overften verdroot , dat

zulke ellendige mannen deze nieuwe leer tegen haare oude Godsdienft Hel-

den, zoo konden zy het voor geen fchers of kinderfpel aanzien, dat deze
zoo veel toeloop kregen. Veele konden niet eens op de gemeene roep tot een
volftandig begrip van deze leer komen. Derhalven vielen zy opallerhande

achterdogt, dat het zeer gevaarlyk was voor de regeering , ja voor de gan-

fche gemeene ruft en welvaart. De aanwas der Chriftenen ftak hun te fterk in

deoogen, datzy daar by geruft konden blyven. En als zy vervolgens aller-

hande logens en lafteringen tegens deze lieden hoorden, zoo was na haar

gevoelen geen andere raad , als haar met geweld te dempen.

defi
y"°« ^' DeHeydenfche Paapen lieten hun daar aldermeeft aangelegen zyn , om

Püefteicn. dat zy hunnen ondergang oogfchynelyk voor oogen zagen. Hunne Tempels
wierden dagelyks hoe langer hoe minder bezocht , de zalariflen of bezoldin-
gen namen af, daar vielen geene vervallen meer voor haare guycheleryen;
Eet volk dat voordezen bedroogen was , gingen de oogen oopen , dat zy ,

namentlyk , God en zyne genade , voor niet konden hebben , en die by de
Priefteren niet meer om geld behoefden te koopen. Men hoorde overal van
de bedriegeryen der Priefteren by haar valfche Godsdienft fpreeken , en roe-
men, hoe men iets beters gevonden had. Wie eenmaal van dewaarheyd
overtuygt was , die zocht ook anderen die mede te deelen. Dus wierd deze
leer nu wyd en zyd uyrgebreyd , en daar hielp noch ftuyten noch weeren

,

geen lafteringenoch logen
,j a.eyndelyk geen vervolgen, noch moorden kon-

de daar iets tegen doen.

9. Edoch,
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9. Edoch, hadden deze lieden niet alleen van natuur dit gevoeLen , maar

v

wierden ook van de Priefleren daar in verfterkt , dat men alle nieuvvigheyd, *eniaj

byzonder in de Godsdienft , myden moeit. Deze beriepen zich inzonder- voig^e"*

heyd by de Staatslieden op de ervarentheyd , hoe de regeering by de oude

Godsdienft altyd gelukkig genoeg geweeft was. Deze lieden zochten maar

de Haat door haar leer het onderlle boven te keeren $ ten minden was daar

een hevmclvk vergift onder. Men had voor zich te zien, dat men zyn vry-

heyd en ruft met deze Godsdienft niet verwiflelde. Wat beoogden anders de

zamenkomften der Chriftenen , als he\ melykezamenrottingenen onderling

verftand tegen de Godsdienft en de Cherigheyd? Men had voor dezen wel

ge.' ten , dat de Goden hunne verachting door gemeene landftraflen gewroken
hadden , «Is de Magiftraat zulke nieuwigheden toegelaten had. Wie nu

onder de Grooten noch aan menfchelyk aanzien hing , en zyn eer en voor-

deel niet millen wilde (gelyk zy alle van natuur zoo gezind waren,) die liet

zich door deze lieden ligt inneemen.

10. AU het nu tot een openclyke vervolginge uytviel , zoo verdubbelde stand-

zoo te zeggen het vuur des roorns tegens de Chriftenen , wanneer zy noch a^chn*
onveranderlvk op hare belydenis bleven ftaan, aangefiendit by haar voor de ftcnen -

uvtterfte haiftarrigheyd geduyd wierd. waar mede zy de wettige Overig-

be\d fcheenen te verachten. Als men nu van de Chriftenen noch hartfehy-

nend e woorden tegen de valfche Godsdienft , of tegen andere gemeene on-

deugden daar en boven hooren moefte, dan drong men met allerhande aart

vanpvningen op haar aan. Men hield hun voor openbaare Godverzaakers,

en de Paapen hielpen meefterlyk daar roe, dat men hun niet voor vroom en

onlchuldig heen lietgaan. Ditzouden nu wel de hoofdoorzaaken zyn , waar

doordeGrooten in de wereld tegen den ellendige hoop der Chriftenen tot

zoodanige gruuwelyke vervolgingen opgezet wierden. Byzonder waren zy
het in 't begin des Chriftendoms; maar hier na hebben verfcheyde omftan-

digheden de oorzaken en inzichten der zelven verandert; gelyk op zyn plaats

zal gezevd worden.
1 1. Maar boven de vervolgingen, welke regens de Apoftelen gefchied ^™}'

et

zyn. gewaagt, nevens de Handelinge der Apoftelen , (cap. xvm. 2..) ook claudiui '

een Heydenfch Schryver , datdeKeyzerClaudiusdoor een openbaar gebod
de Jooden uyt Romen verdreven heeft , om dat zy , gelyk daar by gevoegd is,

door 't aanftooken van eenen Chreflus altyd oproer aangerecht hadden. Waar
uyt dan op 't zekerfte bcflooten word , dat de Keyzer de geduurige ftrydighe-

den heeft willen afdoen, welke tuflehen de Jooden en Chriftenen aangaande
Chriftus bekend wierden. Waarom hy beydede partyen heeft uytgedreven

,

dewyl men hield, dat de zoo genaamde Chreflus of Chriftus alleen daaraan
lchuldig was, als van wien deze onruft haar oorfprong hadde. Dit was het
begin der rampen, die naderhand als ftroomen over de Chriftenen heenen
ftroomden. Want van te vooren lieten de RoomfcheKeyzers, onder wel-
kers gebied het grootfte en befte deel des werelds alsdoen ftond , alles met de
Chriftenen noch zoo heen gaan. Ja, Tiberius, gelyk Tertullianus uytdruk-^^VïrX.
kelykaan hunne navolgers fchryft , hield den Roomfchen Raad voor, dathy lius -

uyt Syrien zoodanige dingen verftaan had , die van Chriftus getuygden , dat nie chii-

h\ een God was-, waarom hy ook begeerde, dat men hem opentlyk daar êèn God
voorerkennen zoude. Hoewel het de Raad uyt een regel van ftaat verwierp, houd-

om dat hy 't te vooren niet goed gevonden had , dat doch heel in 't gebruyk
was. Echter is die Heer by zyn voorneemen doe gebleven , en heeft die gee-
ne fcherp gedreygd , welke de Chriftenen zouden aanklagen (<;).

iz. Zoo

(t) Suetonius in Claud. c. if. Orofiusl.vii. A&. Hift.c. 6. Eufebiusl. lt.Hift.Eod. c.18. deTi-
berioTcrtullunus Apol.c. <-. & inde EufebiUb 1 1 i.c. i.& inChron. Ann.Tiber. 22. Orofiusl. vu.
c. 4. Chrylbllomus Hom. 26. in 2 Cor. & Hom- 66. ad Antioch. Gregonus Turoncnfu L1.Hift.c24.
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1 z. Zoo was het daar mede gelegen , eer dat de hoofdvervolgingen ten

iigever-

u
"

vollen uytbraken , die men gemeenelyk tot het getal van tien brengen wil,

d«
s
c
n
h
g
ti-

n
fchoon andere met dit getal niet te vreden zyn (V). Het is echter gewis, dat

(lenen. jiet
-m en na jje droevige toeftand de waare navolgers van Chriftus nooyt aan

vervolgingen ontbrooken heeft 5 hetgeene in 't vervolg door alle tyden zoo
klaar te zien zal zyn , dat men zich verwonderen moet , hoe dat 'er noch ie-

mand die inbeeldinge heeft konnen krygen , als of 'er ooit een beftandige ruft

en gelukzaligheyd voor de waare Kerk in de wereld onder Conftantyn of

anders geweeft is. Ik fpreekvan de waare Kerk: want de valfche heeft zich

in haare ydele gedachten daar mede al te zeer ten toon gefield , als zy of op
zulke uytterlyke wereldlyke gelukzaligheyd gehoopt , of die te hebben ge-

meynt heeft. Waaruyt ook zoo veel wanordentlyke , eenzydige en onge-

fchikte vertellingen in de Kerkelyke Hiftorien voortgekomen zyn. Immers

,

die geene vonden zich oogenfchynelyk bedroogen , welke onder Conftantyn

een volle vergenoeging voor haare vleefchelyke zinnen zochten , nademaal

zoo veel onbefchryffelyke onruft kort daar op volgde.Wanneer nu deHiftori-

fchryvers van een goede en gerufte ftaat van deze of geene tyd roemen, zoo
moet men 't in 't algemeen maar van de ruft voor uytterlyke en hevige ver-

volgingen verftaan : daar het ondertuflchen niet aan byzondere benauwthe-

den, ten minften aan ongemeen kruys der waare Chriftenen ontbrooken

heeft.

Neto 13. Om nu tot de groote hoofdvervolgingen re komen, zooishetkenne^

dccbn- tyk, dat Nero de eerfte vervolger onder de RoomfcheKeyzers geweeft is,

ftenen. jn '

t jaar na Chriftus 63 of 64 , in het negende of tiende van zyne regeering
5

gelyk Tertullianus opentlyk in zyn Verdeedingsfchrift aan de Roomlche Re-
genten fchryft : Datje maar hunne boeken zouden op(laan , Jaar zouden zy in vin-

den, dat Nero de eerfte tevens de Chriftenen met Keyzerlyk geweld gewoedheeft.

Waar by hy tot haar lofftelr, dat deze hen eerft ter flachtbanke geleverd

heeft, dewyl doch een ieder, die hem kende, lichtelyk konde merken, dat

ut wat Nero niet, als 't geen recht goed was, heeft konnen veroordeelen. Zoo dat
iedenen. de oorzaak dan van deze vervolging zekerlyk was de enkele wreedheyd van

die dwingeland , nemende de gelegentheyd daar toe van den aanwas der Chri-

ftenen , welke byzonder door de leer en wonderwerken van Petrus openbaar

wierd (b~). Echter moede de onbefchaamde befchuldiging regen de Chrifte-

nen de dekmantel zyn , als of zy de ftad Romen in brand geftooken hadden

,

daar hy doch zelve de oorzaak van was(c)-Alzoo wift deze baldadige dikwils

niet , wat hy uy t boosheyd en dolheyd voor gruwelen al doen zoude , en daar

over moeften het dan de goeden ontgelden.

1 4. De Heydenen bekennen zelve , dat hy zich door het dooden der Chri-

ftenen by het verbitterde volk fchoon heeft willen maaken. Gelyk hy dan
zulk een ernft in fchyn wilde toonen, fchoon hy hen in andere landen ook

De manier liet pynigen en dooden. De manier van martelen was te Rome fchrikkelyk:
vanmarte-

men ^^ ^ Chriftenen in de huyden van Beeren en andere wilde dieren , en

liet hen daar in van hondenjammerlyk verfcheuren: of men fpykerdezeaan
kruyffen, 't welk noch gering fcheen , ten opzigtvan de volgende onmen-
fchelyke martelizatien ; namentlyk , de Chriftenen wierden met papier of
linnen bekleed , daar men gezmolten hars en was op goot $ daar me-
de zette men haar aan een paal , ftelde haar een andere fcherpe ftok tegens de
keel , zoo dat zy ftyf moeften blyven ftaan. Dan wierd op een gloeyend blik

zulke brandende ftof van pek of vet op de hoofden gefmolten , 't geen
over hun ganfche lichaam vloeyde, zoo dat zy van boven tot beneden in de

brand

(4) Auguftinusl. xxix.deCivit. Dei.c. 52. (£)La£hntiusde mort. perfecut. Tertullianus Apol. c. f.
&adverfus Gnorticos fine. (e) Eufebius 1. ir. H. E.c. z<;. &inChron.Eutychius, Orofiusl.vn. c.7.
Nicephorusl. 11. SulpiciusSeverus 1. 1 1. Deperfecutione Neronis Tacitusl.xv. Annal. c< 4.1. Dion.
Cafïïus I.lxi 1. Suetonius in Ncrone.Orofius l.c.
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brand (tonden. Dus moeiten zy de wreede dwingeland des nachts als

toortzen ligten , en met onnoemelijke fmertcn allenxgcns verbranden:

(d) en dit gdchiede met zooveel Chriitenen, dat ook de Heydenfche

Dichters daar noch van weten te ichryven ; „ Hoe het ftroomende en

„gefmolte vet van haar op het zand van de Schouburg rechte akker-

„ vooren gemaakt heeft (e). \\ elkemartelaryen , beneltens andere onder

Nero, m de drie jaaren geduurd hebben, daar hy zich in een opfehrift

noch heeft: laten pry7.cn, hoe hy het land van de nieuwe ivatigeloovige ge'-

reynigd had (f). Waar nvt men ziet hoe dit onreyn menfeh, felvc by

de vervolgingc \.\n rechtlchaape lieden, nog van een zuyverheyd (zon-

der twyffel ontrent zvn Godsdienft en Leer) heeft weten te fpreeken.

15. Qndef deze Dwingelanden fcyn de Apoltelen Petrus enPaulus ter „fpadu^
dood gebragr. Waar by my de/e vraag niet zeer nodig fchynt, of zy "''««»•

beydc ia ten jaar gedood zyn, om dat eenige onder de Ouden dat uyt-

drukkelvk ontkennen <gj. Daar en tegen willen anderen voor zeker hou-

den, dat het op een dag gefchied is. Ten minften heeftmen zeker na-

richt , dat Petrus aan 't kruys gehecht is met het hoofd naar de aarde.

Welke zoort van kruyeiginge hy van de Heydenen verfogt heeft (h).

Daar dan gebeurd is, 't geen hem Chrilhis zelve voorzeyd hzdde,Joan.

xxi. 18. Van hem en van Paulus getuygdniet lang hier na iemand, dat

zy onder Nero haar bloed vergootcn hebben .-gelijk Paulus metdenfwaar-
de te RjOOM gerecht is in 't Jaar van Chriftus 64, of naar de reekening

Van anderen 67. den a^.Junii (/). Eindelijk is ookJacobus,toegenaamd J«°bus

Juftus, even onder de regering van deze, hoewel te Jerufalem, door feensgd.

toedoen van den Hogenpnefter Ananias, geiteenigd geworden. Welke
grouwelyke daad van deze Prieiter ieder een zodanig mishaagd heeft)

dat de Koning Agrippa hem aanllonds van zyn ampt afgezet heeft (&).

16. Der anderen Apoltelen affcheyd uyt deze wereld is ten meeften-
lev̂ Jn

deel zoo wel als hunne reyzen , daaden en andere omftandigheden zoo
JJJ^S

niet bekend. Want uyt de verdichte fchriften, welke zeldzaame zaaken «wte.

Van haar voorgeven, is het de moeyte niet waardig, iets van by te bren-

gen. Van Joannes alleen is dit zeker, dat hy onder de vervolging van bJ°„™'
s

de Keyzer Donutianus uyt Allen naar het Eyland Patmos in ballingfchap lchaP-

verwefen is > alwaar hem ook de Openbaaringe getoond en verklaard °ji"
""

is (7). Andere voegen hier noch by , dat men hem noch voor zyn bal-
h

.

linglchap in ziedende olie geworpen, en zonder fchade daar weder uyt- °iie »?-

getrokken heeft: het welke evenwel een zeervermaard Man eenige hon-
derd jaaren daar na zonder 1chroom fchryft (m).

17. Deze Domitianus heeft de andere hoofdvervolgingen ontrent het n°s

m
v

C

t

'

r

a
:

negende Jaar van zyne regeeringe,en in het 90. Jaar na Chriftus geboor- ^ruie-
te tegens de Chriltenen aangevangen , na dat zy door Flavius en Titus ncn -

Vefpalianus in vrede gelaatcn waren. Hier toe dreef hem, nevens zyne
bloetdorftige aart , de vreeze voor nieuwe oproer aan , dat hy alle die
geene het opzoeken, welke uyt DavidsKonmklykgeflacht noch overig

mochten
(</) Tacitus 1. c. Scholiaftes Juvenalis L v. iss- Sulpicius Scv. 1. c. Conf. Rhodiginus lib. x.

\. Ant. led. c. 5-. Scaligcr ad Eufcb. Chron. n. 2084. Liplïus ad Tacitum 1. c. (e) Juvenalis I. c.

(ƒ) Scaligcr de Emendat. Temp. 1. v. Baronius Anno lxii. n. 4e. (^) Pradentius Hym. 6.
verf s- -Augulhnus berm. 4. de Petro & Paulo & I. de Conf. Euang. c. 10. Conf. Hieronymus
de Script. Eccl. c. if. Grcgorius NvlTenus de fcrendis rcprehcnlion. (h) Eufebius 1. m. c. 1. &

Cd ***'• de Dcrnonftr. Euang. c. 7. Chryfollomus Pancgyr. in Petr. & Paul. Hieronymus l.c.Au-
oor Anonymus Gr. apud Patr. Junium ad Clem. Epilt. p. 91. («) Tertullianus Apol. c. 21.
Eufebius 1. 11. c. 2 j\ Sulpicius Severus 1. 11. Orofius lib. vu. c. 7. Anonymus 1. c. (Je) Jofeph.
l*x. Anriqu. Jud. c. 8. Éufeb. 1. 11. c. 2$. Hieronymus 1. c. c. 2. (/) Irenxus 1. v. p. f19. Eu-
kfcmsChron. .\. xcTii. & 1. m.H.E. c. 13. 14. Nicephorus 1. ix. Hieronymus de Script.Ecc!.
ia Joh. Athanaf. Synopf. (/») Tertulliauus de prifcript. c. 36. Hieronymus in Matth. ix. 23.
« lib. 1. adv. Jovin. c. 14.

I.Deel. B
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Clemens
gedood.

mochten zyn , in meyning dat zy voorhadden wederom een ryk tegens

hem op te rechten. Doch hy wierd hier door niet weynig befchaamt

,

en bewogen , om haar op vrye voeten te ftellen , als hy zag , dat het

goede eenvoudige lieden waren , die zich met haar handwerk in ftilte

geneerd, en aan een aardfche Kroon of Scepter de minfte gedachten niet

hadden («). Evenwel is deze vervolging zoo bloedig geweeft , dat hy
zyne naafte bloet-verwanten niet verfchoont heeft. Gelyk de Heyden-
fche Hiftorien daar zelf gewach van maaken , dat hy zyn Neef den

Roomfchen Borgermeefter Clemens heeft laaten ombrengen, om dathy

zich tot de Joodfche Godsdienft begeven had, (want zoo noemden zy

toenmaals de Chriftelyke) en daarom van geen aanzien meer geweeft

was , (contemtijjima inertia) (o). Desgelyks verzond hy zyn Nichte
fi.vu Do. Flavia Domitilla naar het Eyland Pontia in ballingfchap, nevens veele

anderen, die hy alzoo aan kant het brengen fp). En deze vervolging is

de Chriftenen tot aan zyn dood toe overgekomen, alzoo dat die eerft

onder Nerva Trajanus opgehouden heeft, en de verzondenen vrygelaa-

ten zyn(^). Waar mede ook Joannes wederom naar Ephefen gekomen,
en daar in hoogen ouderdom een natuurlyken dood geftorven is.

(») Eufcbius I. xiï. c.20. Orofius 1. vu. c. io. (o) Dio Caffius 1. 67. Suetonius in Domit.

c.if. (p) EufebiusChron.& l.iii. Hift.Eccl.c. 18. Hieronymus epift. 27. ad Eultoch. Marty-
rologium Romanum.d.7.Maji Conf. Baronius A.xcux. n.2. & ad Martyr.Rom.l.c. Scaliger

Chron.Ann. t. Nerone. Hieronymus de Scr.c. 9. Oroliusvii.cn. Dio Cafiïus 1. lxiix.

mitilla

Joannis
dood.

TWEEDE HOOFDSTUK.
Van de Leeraars enhunne verrechtingen > als ook van de geejlelijke Regeering

en de oefeningen der Chriftenen in de eerjte eeuw.

Lecraais
der Ge-
meenten:.

Brief van
Clemens.

Van Barna.
bas.

B

Gedrag der

Leeraar*.

Ehalven de Apoftelen en Euangeliften , als ook de 70. Difcipelen,

die uit het N.T. bekend zyn, hebben de eerften hier en daar uyt
hun middel by de Gemeentens Leeraars agter gelaten : gelyk geweeft zyn
te Jerufalem Simon , Cleophas Zoon, Broeder van Jacobus , teAlexan-

drieAnanias, te Antiochie Euodius, daar na Ignatius , teRomeLinus,
Cletus, Clemens, &cc. te Ephefen Timotheus , te Smyrne Polycarpus,om
andere, daar men niet zekers van weeten kan , voorby te gaan. Vart Schrif-

ten heeft men na het N. Teftament niets meer over , dat voor oprecht

zoude konnen doorgaan, als de Briefvan Clemens aan die van Corinthen,

die men nevens de Apoftolifche Schriften ook in de Vergaderingen gele-

zen heeft. En deze word, zoo als men hem noch, ook zelve in onze taal,

heeft , van de verftandigen met de Apoftolifche tyden overeenkomftig en
in groote waardye gehouden. VanBarnabas, de reysgezel van Paulus

,

toond men defgelyks een Brief, welke by de eerfte niet haaien mag, en
daarom van veelen aan een ander man in de volgende tyden toegeichre-

ven word , waar Van elders zal gehandeld werden ; gelyk mede van Her-
mes en andere Boeken.

2. Van de verrechtingen en andere zaaken der Leeraars ten tyden der
Apoftelen en van hunne naafte Difcipelen is het volgende kortelyk te

melden. Zy zochten in hun arbeyd geen eer of voordeel in dit leven,
veel minder een ongerymde eygenzinnige beweeringe van haare eyge
meyningen , als de ongeloovige wel denken mochten. Gelyk zy niet als

ellende, fchimp en fchaade van alle haare leeringen tegemoed zagen, en
in
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in der daad geleden hebben. Haar onderfcheyd en verdeeling was deze °^«j-

volgens de woorden van Paulus •, Eenige waren tot Apoftelen gefield ,

eem^e tot Prophetcn , eenige tot Euangeliften , eenige tot Leeraars en

Harders, tphef. iv. il. Edog wierden niet alleen de twaalve nevens
^f?*-

Paulus Apoftelen genoemd, maar ook anderen , als Barnabas,Epaphro- j«no«od

ditus, Junius, Andronicus , Hand. xiv. 14. PhU.11.2j. Rom.xvx.j. vn '

zoo dat de twa.ilve met deze tytel niet afgunftig waren , en wel wiften,

dat het hier, gclyk in alle gecltclyke plichten , maar op trouwe arbeyd

en lyden aanquam. Gelyk zy dan den anderen alle even hoog achteden,

en om de bovcnlvind met meer bekommerd waren, na dat hen Chriftus

eens over haarc hovaardye zoo hard beltrafd had. Nogtans waren zy

eygenclyk aan geen v.iltc Gcmeynte verbonden , maar trokken rontom,

overal leerendc", en verrechtende, 't geene noodig was. Waardoor dan

die verdichtzelen van zich zclven vervallen, als men namaals , naar de
v \ ze der airede feer veranderde Kerk-inftellingen , Petrus tot een Bif-

fchop van Rome of Antiochien , Jacobus tot een van Jerufalem , Joan-

nes van Ephefcn , heeft willen maken ; even als of deze Mannen , ia

plaats van de ernftige verkondiging des Euangeliums door de ganfche

wereld , niets noodigers te doen gehad hadden , als om zoo te fpree-

ken , Kerfpclen op te regten , Priefterfchappen te ftigten , en zich

alzoo vaft neer te zetten , daar het hen bequaamft fcheen. Want ge-

nomen , dat zy voor een wyl tyds ergens bleeven , zoo wachteden

yy doch altyd op den wenk des Heeren, wanneer zy daar zouden van

daan en vorder reyzen , om het Euangelium in andere Steden te ver-

kondigen.

3. Van de Prophetcn ontrent deze tyd weet men uyt het N. Tefta- P?**"^

ment en anderfins zeer veel , en 't is re denken, dat zy ten deele het volk

mede geleerd , ten deele dit nagelaten ,-en haar eygentlyk Prophetifch ampt
zullen waargenomen hebben. Zoo dat, als zy het beltier van de Pro-

phetifche Geeft in hunne harten hebben gevoeld, zy dan van de anderen

t( -r geene andere vernchtinge aangezet zyn. Ookwasditampt zelveaande Prophc-

"\
r> uwen gemeen, Hand. xxi. 9.waaromtrent Paulus hier na in bedenken

nam , ofmen ha.ir hctlpreeken in de Gemeynte verders zoude toe (taan. By twee-

de Kuangehlten behocfdmenniet|iiilt aan die vier al leen te gedenken, van
welke wy de Hiltorie van 't Leven Chnlti hebben ; maar het waren meeft

lieden, die zich aan alle plaatzen lieten gebruyken,om het Euangelium
te verkondigen, en de Apoftelen trouwlyk te helpen. Hand.xi.S. iTim.
iv. ^. Zoo deden ook gemeenlyk de Ouderlingen, als Herders en Lee- oud«iin-

raars een en 't zelve, en bleven al met 'er tyd by deze of die Gemeente, f)"s,L«.

als het de Apoftelen goet dachten. Of zy wierden ook , gelyk aireede

toen ter tyd dikwils gebeurd is, van de andere Chriftcnen daar toe ver-

verkooren , fchoon de Apoftelen , die niet overal zyn konden , daar niets

van wiften , die echter daarom evenwel van den H. Geeft gefteld waren.
Gclyk dan ook by voorbeeld, te Romen konnen Leeraars geweeft zyn ,

eer Petrus en Paulus daar gekomen zyn. Rom. xvi. Maar inzonderheid

\s openbaar, dat zy nu Ouderlingen, dan Opzienders of Biflchoppen
genoemd , en naar het ampt zoowel als andere plichten eenerley geweeft
zyn. (ziet Hand. xx. 17, 18. 7*/. 1.5,7. iPetr.v. 1,1. 1 Tim. 11 1. 28.)

Ja men maakt in een Gemeynte van meer als eenBilïchop gewach, Phiï.

IV I. Hand.y.x. 28. Zoo dat hier mede eerlt daar na een ongelukkige ver-

andering voorgevallen is, na dat onder de Leeraars de nyd, grootsheyden
heerfchzucht ingefloopen was. Hoewel in 't begin maar in de groote Ste-

den een alleen de andere Ouderlingen voorgezet wierd 3 tot dat eyn-

B 2 delyk

raars.
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delyk dit quaad in de gantfche wereld inkroop ; waar van elders iets

meerders, (a)

Dienen. 4. De 7. Diakenen (uyt de Hand. vi. ) waren om de tydelyke bedie-
Diei>»rC n.

n
-

n^e ingeftelcl , fchoon zy gelyk hier na ook daarenboven leerden , als

™j£°- Philippus en Stephanus deeden. Even als de Diaconefien en Dienarefïen

Pienaa'ref- voornamentlyk tot diergclyke nooddruftigheyd gefchikt, echter ook tot

geeftelyke dingen toegelaaten wierden. Maar wat anders waren de Die-

naaren, welke met de Apoftelen alom reysden, en te gelyk haare mede-

arbeyders, mede-knechten, en mede-ftryders in 't Woord waren? Hand.
iwoepder xii. 25. xix.22. Phd. u.2j. IV.3.&C En deze alle hadden een waar-
in™™.

ac^ Goddelyk beroep, gelyk het de groote zuyverheyd van dietyden

van zelfs aanwyft. Om niet te fpreeken van de voorbeelden , daar men
met een yverig gebed de mond des Heeren vroeg , en de verkiezinge al-

leen op Godes enkel en zuyveren uytfpraak aanquam. Hand. 1.26. En
"g" 6'" om dat zy nu hunne volmagt tot leeren van God zelve hadden, en die

ook door zoo groote kracht des Woordskrachtdaadig bewezen
} zoo wa-

ren de menfehen waarlyk ook verbonden , en bewoogen , om alles met
gehoorzaamheyd aan te nemen. Hier konde geene menfehelyke regee-

ring beletten, of ook iets toebrengen , dewylhetEuangelium door zoo-
danige verkondigd wierd, die van God onmiddelyk toegeruft en afge-

fchikt waren. Diefwegen hem ook niemand daar by eenig geweld of heer-

fchappy konde aanmatigen, daar men zaaken haddedie men eerft moeite

leeren. Hier in konde hen ook niemand tegenvallen of verbod doen, zoo
hy het Goddelyk gezag niet beleedigen wilde, dat nog over zulks door

oottnoe- wonderwerken zoo helder uitblonk. Ondertuflchen verhieven zichner-
digncya en

geijkheyd.
gens deze uitverkozene Perzoonen over hunne Broeders , dat zy hen als

Leeken of t'eenemaal als Slaaven van zich zouden afgezonderd , en een by-

zondere ordre of Priefterdom gemaakt , en daar by van nodige dingen uyt-
geflooten hebben. Wantwy hebben elders oogenfchynelyk beweezen,dat
deze dingen met de Antichrift gelyk als eene geboorte-dag gehad hebben.

naarpiigc. ^. Zodanige Mannen nu namen in alle Hukken hunne plicht zeer naau

in acht , volgens de Apoftolifche onderrechtingen en vermaaningen. Zy
hielden zoo wel haar zelven als anderen in ftrenge tucht, en weezen voor-

namentlyk alle op de regeering des H. Geefts , en het Woord zyner gena-

de. Tegen die geene , welke haar ergens in misgrepen hadden , gebruyk-
ten zy roeden , of ernft en yver , evenwel met verftand j tegens andere

liefde en den geeft der zachtmoedigheyd, 1 Cor. iv. 21. De misdadige

ftraften de Apoftelen geeftelyk, cap.v. 2. en ookwellichamelyk, Hand.
v.5. 10. xnx. 2. Zoo wanneer iets in hunne vergaderingen in te (tellen

ofte verbeeteren was , errinnerden zy het met bewys van de Goddelyke wil

,

1 Cor. xiv. gaven hen goede raad aan de hand met voorftellinge van de
vryneyd heylzaame nuttigheyd, 2 Cor. vi 11. 10. Zy gaven ook in hunbyzonder
vigeri.'

""
leven aan een ieder zyne nodige onderwyzinge. Zy verbonden egter

de geweeten geenzins aan inftellmgen , of drongen op derzelver onver-
mydelyke waarneeminge. Zy wiftenwel, dat een ieder ook volgens de
natuur het uytterlyke van zyn Godsdienft zoo mogte aanftellen, als hy
wift, dat het hem heylzaam was, en als een iegelyk de noodzaakelyk-
heid van God te vereeren erkende. Zoo dat men dan veel minder in

't Chriftendom door de gehoorzaamheyd der waarheyd aan een ander de

^d"in-""
heerfchappy over zyn geweeten zou konnen of willen geven. Inzonder-

Scn. heyd daar hunne vergaderingen zulke vrye vergaderingen en gezelfchap-
pen waren , die hen tot zulke oeifeningen eenftemmig en vrywillig ver-

eenigd
(a) Hier. Epiir.adEuagr.&comm. adEpift.Titi.
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eenigd hadden. Gelyk dan ook de Romcynen zodanige toen noch in

haare wetten toelieten. Hier van daan wierd nu en dan wel wat heyl-

zaams beflooten , als i Cor. vu. &c. maar in onverfchilligc dingen wierd

den qcloovigen haare vryheyd van God en rechtswegen ongekreukt ge-

laateen ,dewyl zy op het inwendige rijk van God geweezen waren. Naar

de gefchaapenhcyd dertyden, plaatzen en perzonen wierd by tyden iets

aangenomen ea tocgelaatcn , by tyden weder afgekeurd. In 't kort alles

moeite tot bcetcring gefchicden, en wel uyt een ongeveynlt geloove in

waarachtige liefde.

6. Aanbenen men toen ter tyd en daar na niets van de geringde by- **"£?*'

voeding in qeettelykc oeifeningen wifte. Men vergaaderde by den ande-

ren , hoe en \v.ur men maar konde, en hield de eene plaats en tyd zoo

goed als de ander. Daar waren geen wettclyke dwang of andere misbruy-

ken re befpeuren, waar in de Ouderlingen en Leeraars een toegang tot

heerfchappy of andere voordcelen zouden gezocht hebben. Haar zingen "" r

cn*j^.

en bidden onder den anderen gefchiede in 't geloove met de hooglleeen- «i™.

voudiqhcyd,enweldoor ingecven en belticringe van den H. Geelt, i Cor.

xiv. Col. ui. Men las en verklaarde, na der joden gewoonte , byzon- "»«i««-.

der in haare Synagogen, de Schriftuur, hand. xm. xv. xvu. Wanneer
den een propheteerde of voorzcydc , luyfterden de andere toe , en oor-

deelden daar over, begonden daar op ook op hun beurt te fpreken, va

dat de Geeft haar gaf uyt te fpreeken. i Cor. xiv. Den Doop wierd uyt Doop.

de voorqaande qewoontens gehouden, en de bejaarde op die wyzetoe-
§cdicnd", gelyk in de Afbeelding der eer/Ie Chriftenen naar de waarheyd
.lelircevcn is. Van de geenc, welke in de Gemeynte aangenomen wier-

den, zyn in de gcfchicdcniflcn der Apoftelcn voorbeelden genoeg, doch
\-.m de kinderen geen uudrukkelyke, en alzoo ook niet van de duyvels-

ban, naamgevingc, Peters en diergelyken. Het Avondmaal hielden zy *™,n<lè

dagelyks by haar maaltyd , en voornamentlyk by haare gemeene liefde

maaltyden. Daar by dan hun voornaamfte oogmerk enkel op de gedach-

tenis des Hecren en verkondiging van zyn dooei geregt was, en het by-

geloof of afgodery geen plaats vond. Door dien die Heylige een heel

anderen zuy verder begrip daar van hadden , als naderhand , wanneer
doorinlluvpcnde gevevnithevd en verval alles maar opeenuytterlykwerk
uytquam. Vari hunne liefde maaltyden zullen wy byzonder in de vol-

gende ceuwc Ipreeken.

7. Onder de overige ocftèningcn des Chriftcndoms , beftond alles by £"re,
i'

de gcloovigen op de lcyding en kracht des H.Gcefts, Waar na haar bid- ™g<n >i«

den , vallen en al het andere gefchikt wierd , waar in zy niemand als doms""

God in z\n wil voor hun Meeltcr kenden. Schoon ook die uyt de be- ™nfch\-

fnydcnifle waren , dikwils op uytterlyke plegtighcden wilden vallen, en
JjJ'j,°^"

de Heydenen hier in niets nagceven , Handel, x 1 . 2 . 1 8. Gal. 11. 11. zoo pi<*tighe.

j. wierd haar nogtans van zuyvere Leeraars , door de kracht des H. Geefts ,

,,.
alle bekommernis en ontydige yver ontnomen. Van de Sondag konnen 2«

n Soft *

^e
in 't gemeen de Geleerden in deze tyd niets vinden. Want de dag des

Irï

Hecren , op welke Joannes in den Geeft was , is heel wat anders geweeft.

Zoo wiltmen ook noch van 2,ccn Fccft of Heylige dagen , uytgcnomen, g<-«

:!

wat noch ergens den Joden te believen van hunne Vierdagen gehouden
wierd. Anders berifpten de Apoftelen de Chriftenen, als zy om andere

1,, inzichten Feeftdagen , Jaartyden en Sabbathen hielden , en daar een werk

af

van geweetcn van maakten. Gal. iv. 10. Col. n. 16. 't Geen daar van daan
quam , om dat zy het lichaam, namentlyk Chriftus , zelf hadden. Wat zou-
den zy dan nog met de lchaduwcn doen ? Laat het ook zoo zyn , dat men na*

B 3 • maals
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maals hier en daar de gedachtenis van de opftandinge Chrifti begon te

vieren, zoo bleef dit evenwel aan der Chriftenen vryheyd gefteld. Noch
Bifgc- veel minder wift men in deze en volgende tyden iets van den Biegtftoel.

Dewyl de Gemeyntens onder de benautheyd zich zoo ftichteden , dat moet-
willige zonden verre van hen waren , en de fwakheeden in dagelykfe af-

ftervinge van het oude booze wezen afgedaan wierden > de eene Broeder
ook den ander, in tyd van nood, door de ryke gaven desGeefts, trooft

genoeg infpreeken konde,en hem de gedaane beleediging , volgens Matth.
xnx. 18. vergeven. Het ampt van verzoening beftond toen in enkele be-

kendmakinge en toeëygening van het Euangelium , maar niet in heer-

ren fchappy of dwang over de geweetens. Van het trouwen door de
10™"" Priefteren > van byzondere uytvaarten en lyk-predikatien , of andere

Bcp"vc
C

-

n
' plegtigheden , die lange hier na onder het verval ftand gegrepen hebben,

Si^ei' -

cn en waarmede zig het Pausdom en Anti-Chriftendom onderfchraagd
k<=n. heeft, word ontrent deze en veele volgende eeuwen gants geen gewag

. gemaakt.

r>«chrir- 8. In het oprechte geloove en zyne onaffcheydelyke vruchten hebben

ï'ovêen'de de eerfte Chriftenen voor alle anderen onvergelykelyk en zonder tegen-

a«r
h

v"n.
fpreeken de voorrang : 't geene ook hunne fchriften en werken overvloe-

diglyk getuygen. Ik laat ftaan, wat noch van hunne heerlykheydindie

groote en overvloedige wonderwerken en van hunne ongeloovelyke lyd-

zaamheyd by zoo fterke verzoekingen zeer klaar en in de bovengemelde
Afbeeldingc na den anderen te zien is 3,

daar ik my voor deze reys aan ge-

draage, en hier maar binnen de paaien van een kort begrip van een Ker-
kelyke Hiftorie zal blyven. Dit kan men echter hier uyt zien , hoe
krachtig de ongeloovige tot Chriftus hebben moeten getrokken worden ,

als zy evenwel zulke proeven van een bovennatuurlyke macht aan de
Chriftenen befpeurden. Waarlijk hunne ftandvaftigheyd en ver-

achtinge van alle dingen , hunne lydzaamheyd in 't lyden en de dood

,

hunne vreugde en zalige geruftheyd in dcezen, hunne oprechte en lief-

felijke ommegang , en de groote liefde en mildadigheyd jegens hun-
ne vyanden , konden zelve de hartnekkigfte gemoederen overtuy-

gen , dat by deze menfchen een veel grooter kracht was, als hun uyt-
terlijk flecht aanzien te kennen gaf. Toen behoefde men op die te-

genwerpinge niet te antwoorden , dat niemand op het leven der Chri-
ftenen moeft zien , en zich daar aan ergeren , maar de Leere alleen

flechts aanneemen. Want toen ging het niet door , zich een Chri-
ften te noemen , maar de proef wierd van hun allen afgeé'yfcht , of
iemand de Chriftelijke Leer in zyn doen en lyden deede uytblinken ,

en door dezelve de driften van zyn verkeerd gemoed zocht te ver-

anderen.

nionyfiu. 9- Tot een befluyt komt my hier een Schryver te binnen, daar ik hier
AKopag.. boven gewag van had moeten maaken, en overwelke tot nu toe veel reden-

ftrijd voorgevallen is , namentlijk de vermaarde Dionyjïus Areopagita ,

wiens naam uyt de Handelinge der Apoftelen Cap. xvn. genoeg bekend
is. Maar ik hebbe hem in deze eeuw willen ftellen , fchoon hem de
meeften onder de Geleerde eerft in de vyfde brengen, welkers groo-
te ftrydigheeden ons hier over te wytloopig vallen ; doch de voor-
naamfte twift loopt in 't kort daar op uyt : Of deze Gnekfche
Schriften , die men noch onder deze naam heeft , eygentlijk de ge-
dachte eerfte Dionyjïus Areopagita toebehooren , of dat een ander
die op zyn naam in de vyfde eeuw uytgegeeven en bekend gemaakt
heeft, 't Eerfte word van zeer veele ftaande gehouden , welke daar

toe
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toe niet weynig reedenen bybrengen , (a) die ik hier niet opnaaien zal.

Men heeft hier wel geen gewis beïcheyd van, edoch kan men niet loche-

nen, dat deze fchriften eerft in de vyfde eeuw uytgekomen , en bekend

geworden zyn. Hoewel zy ook in de tyden van Eufebius konnen uyt-

gegeven zyn, gelijk zommige uyt Grcgonus Nazianzenus dit bewyzen,

en noch uyt de vyfde eeuw Juvcnalis Hicrofolymitanus en Andreas Ca>
farcenlis daar Invoegen (£). Maar des niet tegenftaandc kan ook nie-

mand voor «jxwis en met grond ftaande houden , dat zy niet langtevoo-

ren, ja va»den beginne af onder eenige Chriftenen bewaard « en als ge-

heyme zaaken verborgen geweeft /yn. Om dat het bekend is , hoe ter-

ilond na der Apoftelen tyd de mestte Leeraars van Gods rechte wysheyd

afdingen, en het vernuft en wysgeerigheyd onder de Godgeleerdhcyd

vermengden. Welke nu onder dezen noch ecnigen fmaak in de oude

va.ire Godgeleertheyd behielden, die zochten naarGodes wille deze va-

fte fpi|/e voor de ongeoeftende te verbergen , en diergelijke geheyme
Godgeleerdhcyd ook geheym te houden. Voornamentli|k toen niet al-

leen de Heydenen alle Boeken der Chriftenen achtervolgden, maar ook de
Biflchoppen zelfs zulke zaaken begonden telaaken, te verketteren en

te verwerpen, en met het vernuft en andere inftellingen daar over heen

voeren. Delwc^en de geheymeniflen des Heeren , naar de xxv. Pfalm,
maar bydic gcene bleeven, die hem recht vreefden. Dus zyn diergely-

ke Schriften zonder twyffel ontallyk onder deze verworpene lieden ge-

fmoort , en met haar verlooren gegaan. Maar als zy naderhand

meer vryheyd en tijd hadden , om die oude zaaken op te zoeken , kan

ook deze Dionyiïus meer bekend geworden zyn. Derhalven zoude de

reden dergener, welke hem verwerpen , van geen waarde zyn , nament-

lyk, dat hy daarom niet zoo oud konde weezen , om dat Eufebius en Hie-

ronymus geen gewag van hem maaken. Want het is zeeker, dat zy van

yeele anderen niet gemeld hebben, die echter toen ter tyd onder de Chri-

ftenen in andere Landen genoeg bekend geweeft zyn. Ja zommige haa-

ien Ifaacus Syrus aan , die in zyn Boek van de Engelen in de vierde

eeuw Dionyfius uytdrukkelyk bybrengt en prijft , (Y) waar tegen ande*

ren niets zekers konnen bybrengen.

10. Ik wil niemand hier van iets opdringen; want ik ben zelve te voren

vaneen ander gevoelen geweeft; evenwel vinde ik, hoe een geleerd Man
dit en der Grieken hun gevoelen goed keurd , dat deze Boeken van de

eexfte Ketters (by welke de geheyme Godgeleerdheyd noch meeft bleef)

zoo lang verborgen gehouden wierden , tot dat zy lang daar na in 't licht

gekomen zyn(d). Doch na dat zy eenmaal bekend geworden waren, heb-

ben zy geduung hunne liefhebbers en verdedigers gevonden. Want
Joannes Scythopolita heeft aireede in het begin van de fesde eeuw dezel-

ve met eygenc korte verklaaringen verlicht, welke ook klaagd , dat de

Ketters die naar hun gevoelen duyden wilden. En dewyl de Severianen

in 't Jaar 532. zich op dezelve Schriften beriepen , zoo begonden eerft

de Rechtzinnigen die Schriften te verwerpen, gelyk zy gewoon waren,
als zy niet verder konden komen. Zy beriepen hen echter maar op Cy-
rillus en Arhanalius: daarentegen haalde Gregortus M. dezelve aan , en

noemde Dionyfius een oude en eerwaardige Vader, fchoon hy hem zelf

niet
(a) Feuardentius inThcomachia Calvinift. lib.xn. c. 17. Delrio Vindic. Areop. Pet. Lanfle-

lius Diir Apol. pro Dionyf. Cordcrius Joh. Chaumont. Dcfenf. Areop. Leont. Leflïus Epilt. ad
Pet. LanlTelium. Baronius Ann. ox. p. 36. Halloixius Tom. 1. Script. Oriënt, qu. 2. ad vitam
Dionyf. p. 17 f. Natalis Alexander dilf ii. Sec 1. Schelftraten de Difcipl. Arcan. c.vii.art.2.
p. 100. & Antiq. illuftr. P. II. Dill". 3. c. 3. Bellarminus de Script, p. 43. & Editores plurimi.

(*) Pearfon. Vindic. Ignat. Epift. P.I. c. 10. Caveus Hift. Liter. p. 125-. (r) Abraham. Ecehel-
lcnfisEpift.ad Morinum. (d) Uflêrius in MS. apud Caveum. p. 127.
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niet gelezen had, dewyl hy volgens zyn eige belydenilTe weynig Grieks

verftond. Hier op gaf zeeker Monnik, Maximus genaamd, in de zeven-

de eeuw daar over korte verklaaringen uyt , en verdeedigde den Auteur
op het alderzeerft: Tot dat eyndelijk ook in de negende eeuw een Latyn-
fche overzettinge van Hildvmus of een ander in 't licht quam , den wel-

ken daar na veele anderen gevolgd zyn. Maar wat Dionyfius zelf aan-

gaat, de Oude roemen hem als een in de Qriekfche wysheyd zeer ervaa-

varen Man (ej , als die lang te Athenen en te Heliopolis in Egyptenge-
ftudeerd had, daar hy ook die groote verduyftering in de Zdfi , ten tyde

van 't Lyden Chrifti , zou aangemerkt en daar van gezeid hebben , Of
God lijd zelver > of heeft meedogen met een lijdende ; 't geene zeer veele

Godsgeleerde, als waarachtig , herhaalen. Waar na hy in 't Jaar van
Chriftus 50. Paulus te Athenen gehoord heeft, maareen Chriiten gewor-
den zynde , en met eenen Armen-bezorger te Athenen (ƒ) , is hy ten

laatften een Martelaar geftorven(g). De Schriften, die hem toegeèygend
werden , zyn voor eerft de Brieven aan Cajus , Dorotheus , Sofipater

,

Demophilus, Titus Apollophon, aan den Euangelift Joannes , en aan

Polycarpus. Insgelijks het Boek van de Hemelfche Heylige Regeeringe ,

van de Goddelijke Naam, van de Kerkelijke Heylige Regeerwge , en van
de geheyme Godgeleerdheyd : behalven de anderen, van welke in deeze

over en weder gemeld word , als van de Symbolifche of Geloofsbelijdcnde

Godgeleerdheyd, van de Goddelyke Lofzangen , van de rechtvaardige en

Goddelijke gerechten , van de Ziel &c. Deze Schriften, onaangezienvan
wie zy ook gekomen zyn, pryzen de verftandigen en geleerden zeer, en
noemen hem een van de befte Schryvers, die van wegen zyn oudheyd en
Godzaligheyd hoog te achten is, wiens zaaken zeer koftelyk,en als met
veele edel-gefteenten en kroonen des Geloofs bezet zyn (hij. Defgelyks

een Auteur , die leezens waardig is , en de zaak der Roomsgezinden in

veele ftellingen te fchande maakt (;). Dat hy wegens de Hiftorie noodig
is geleezen te werden , als dewelke aanwyft , hoe men toen ter tyd de

ceremoniën of plechtigheeden enkel tot een beduidinge , en niet tot ver-

diende gehouden heeft (kj. Maar dat aan veele de hooge uytdrukkingen

en voorftellingen daar in niet behaagen > is niet des Auteurs fchuld , die

het van wegen de geheymeniflen heeft moeten doen , maar van het ver-

nuft en zyne verdorvenheyd , die zich by alle Godgeheyme Schriften

openbaard. Wat hier en tegen van nieuwe plechtigheeden en bygeloo-

vigheeden van anderen daar onder gemengd is , kan van geoeffende per-

zoonen zonder moeyte onderfcheyden werden , die gewoon zyn alles te

proeven , en het goede te behouden. Van het onderfcheyd van Diony-

fius van Athenen met die van Parys , belet de kortheyd hier iets van te

zeggen : men vind die zaak in geheele ftryd-fchriften , byzonder van de

Franfchen , onlangs uytgevoerd, na dat zy Dionyjius tot hun Befchermer
en Heylige aangenoomen hebben (Ij.

(f) Suidas in Aiohvf. (ƒ) Dionyfius Corinthius ap. Eufeb. III. H. E. c. 4. & IV. c. 23.

(?) AriQides in Apol. ap. Ufuardum & Adonem in Martyrol. V. Non. Oélobr. {b) Joach.
Hildebrandus Arte bene moriendi p. 91. (1) If. Cafaubonus MS. ap. Caveum I. c. p. 125".

{k) Chemnitius Orat. de le£t. Pat. (/) Vide Scripta Sirmondi, Germani Milleti, Joh. Sam-
blacati , Cl. Menandri, Launoy, Chiffleti, Scaevols & Ludovici Sammarthonorum.

DERDE
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]j>r I.

DERDE HOOFDSTUK.
Van het Concilium of Kerkehh vergaadenng teJ'erufalcm , envundedwa*

Urnen m hctui undtenidc eerjte ee u-vue mH gemeen opgercezenzijn.

i i.

ZOo ftond het toenmaals ten opzigt der waare Chriftencn gefchaa-

a, waaneer zy togen alle huyohelery en overige verdorventhee-

den , waar onder /o iinneeygene , als die van anderen begreepen waa-

ren»zceryverigftrceden. Waarby zy waarlyk maar een geloof hadden , ge^

.Ver ook maareen geeft in de band des vreedes en der liefde was, en niet

is door de band van een vaft Syrnbolifch Formulier of Belydenis van

het uytterl yke begrip en valland des Geloofs was aaneen verknocht. Maar

nu wierd ook buyten en nevens de geweldige vervolgingen noch met tegen-

fpreek' n van vyanden uvtterlyk op hen tccgelcyd. 't Geen hun echter zoo

nier raakte , als wanneer iclf onder hen Mannen opftonden , die ver-

keerde leeringen invoerden, en anderen tot zich trokken. Doch eer ik

hier van zulke lieden gedenke, moet ik eerft een weynig onderzoeken,

I o veel de korthevd van dit Boek het toelaat , of en hoe men in

rvden cenige lieden voor dwaalende erkenden verklaard heeft,

boe men met hen naar der Apoftclen zin gehandeld heeft.

\\ . r * mti' ntmy dan niemand, die verftandigis, kwaalykzal afneemen,

bv aldien ik niet altyd het gemeene verhaal hier vm achtervolge , ge-

lyk men het byna doorgaans uyt de Schriften der volgende tyden gewoon
rteemen.

: Nademaal ik ,behalven 't geen aireede in de Afbceldinge der eerfte |f«!^ te
-

Chriftencn kortelyk ontworpen is , by de Schryvers , die hier in iets fcn d«

.an hebben, noch veel bedenkelvke zaaken vinde. Zy oordeelenvan

die geene , welke zy in de eerfte tyden voor Ketters te boek ftellen, ge-

meenelyk naar de zin en het begrip van hunne verdorvcne tyden, wanneer
j . : : even wel begrypen , en naar hunne eige gemaakte maat
der leere afineeten kan. Yoornamcnrlijk daar het hier na gemecnehjk een

; r vrv ft' n 1, om een ander, op dien hy eenigzins gebelgd was, de
fchuld van dwaaling aan te wryven. .Men fchikt zich "daar in niet naar

Apc ilolii'ehen aart , hoc zy van zoodanige zaaken geoordeeld , en
:cgaan hebben , maar naar de aireede rerdorvene leerftuk-

ken en ingev< erde gewoontens der reeds vervalle Kerke. Mon let ook niet

,

nige zich n< ch bekeerd, en zich alzoo van het ongunftig oordeel

der n.ik >melingen daar door bevryd hebben , en wel bvzondcr als niemand
daar door verleid is,ofdat de verleidde zelve weder op de regtc weg gebragt

en toond zichdikwilsal tcopenbaarlykcenzydig,cn men voegd
zonder eenig nadenken by de befchuldigingen het eene of her andere noch
by.i n veriwygt ook dikwils het befte en noodigftc,enkel en alleen daarom,
op dat zulke perzonen te gruwelyker in deoogen der menfehen mogen fchy-

nen , en men niets in haar pryswaardig of rechtmaatig vinde. In 't korte

daar zouden wel zecrveclc gebrcekenin de gefchicdeniflen der Ketteren,
naar den letter, aan te wyzen zyn, indien zulks hier te pas quam.

Doch dit zal in 't vervolg in byzondere voorbeelden eenigzins klaarder

worden.

3. Hier moeten wynueerft uyt de Schriften van de eerfte eeuwe, zon- ofenw»

der inzicht op de volgende tyden zien, of en wat men toen dwaaling ,
\"
t
™£"~

I. Deel. C af-
wecftz>n '
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j»t i. afval , Kettery en diergelyke genoemd heeft. Toen ter tyd was het

woord a'^ïc.7 of Ketter eygentlyk geen fcheldwoord of bynaam , die men
zoo moetwillig en zonder onderfcheyd den anderen zoude gegeeven heb-

ben: maar de Apoftelen en hunne leerlingen beteekenden daar meede den
rcttcn oprechten ernft en eene waarachtige boosaardige afzondering van het

waare Chriftendom tot een godloos wezen. Hoewei zy dit liever met
andere woorden uytdrukten , en zich vlytiglyk van alle bynaamen en

fcheldwoorden fpeenden , dewyl het t'eenemaal aan het Chriftendom

niet voegde, ja niet eens met de natuurlyke befcheydenheyd beftaan kon-

de. Gelyk dan op zeer weynig plaatzen in de Schriften der Apoftelen

die zaak maar aangeroerd word , en Lutherus in zyn vertaalinge het

woord Ketter maar eens in de ganfche Bybel gefteld heeft, dewyl hy de

verbafterde oorfprong en gebruyk van het zelve wifte , en zelf ervaaren

t- endi v had- ^°° e^kende dan Faulus , dat onder de geloovigen zulke gedeeld-
<ie afwcy- heeden (*'^i<f^ zyn moeften , en ftelde die tegen het rechtfchaape en be-

h«nm proefcl geloof der Heyligen , i Cor. xi. 19. als werken des vleefches, die

dom.
cn

' met de gruwelykfte ondeugden zeer naauw verbonden waren. Gal.v. 20.

alzoo dat het eene zonder het andere niet zyn , en niemand een recht-

geloovig en waare Chriften heeten konde, die in zulk een opzettelijke

ibnde leefde , maar in allen deelen een verdoolde en een Ketter was. In

welkers betrachting hy waarlyk den rechten- weg ten leven zoude verlie-

zen en verwerpen , en of zyne zaligheyd ganfeh niet achten , en vierig

begeeren , of in die ftaat betrouwen, noch zalig te zullen werden. Bey-
de is zeekerlijk een gewilTe hoofd-dwaaling , waar by het onmoogelyk
iemand wel kan gaan.

Bewysdwr 4" ^er van wil ik de bloote woorden van den Apoftel zelf tot verklaa-
vau. r jng neemen , gelyk zy naar de letter daar voor oogen leggen , dewyl het

immers zonder twyffel op de uytfpraak van dezelve onder de Chriftenen

aankomen moet. Petrus noemdze wel uytdrukkelyk valfche Leeraars en

hunne verderjfelijke Se£ten ofKetteryen (*«£«««? dicu\<na.sj 2 Pet. 11. 1. Judas
gebruikt by na dezelve woorden, en Paulus fpreekt van de verzaakers der

waarheyd , van verworpehjke aangaande het geloove. 2 Tim. in. Laat

ons nu zien, waar de dwaalingen en ketteryen naar de zin van deeze A-
poftelen in beftaan. Voor eerft ftellen zy de grond van 't Geloof'vaft,

die door hunne verkondiginge in alle die geene door den H. Geeft gelegt

Grond des wierd , welke met hun vernuft en eyge wil niet wederftreefden. Natnent-

lijk dat de menfehen in de allergruwelykfte ellende en ongeruftheyd van
natuure leggen, en in hunne eyge begeertens vyanden Gods, daar ente-

gens SlaaYen der booze geeften , cn der menfehen , gelijk meede van

hunne eyge booze wille zyn. Gelyk zy ook hen zeiven daar niet weder
konnen , noch weeten uyt te helpen , en vorders alleen tot de erbarmin-

ge van hun Schepper vlieden moeten. Vorders hoe zy tot den rechtvaar-

digen en vertoorenden Schepper niet durfden komen , by aldien dit God-
lijk wezen in zyn eeuwige liefde niet een voorfpraak en verzoener voort-

gebragt, en de menfehen tot hem geweezen had. Tot deezen moeften
zy zich doordebeftienngvanzyn Geeft op de vriendelijke noodigingedes
Euangeliums laaten trekken , en in hem de vrymaakinge zoeken ; ook
in dankbaarheyd hem ten gevalle leven, en de oorzaaken hunner onge-
ruftheyd en verdoemenis vervolgens allengsjes laaten wegneemen.

5 .
Welke deeze grond aannaamen , en deze geheymenis in een zuyver

geweeten bewaarden , die wierden by de Apoftelen geloovige , recht-

geloovige , heylige , Broeders , en zoo voorts genaamd. Want alles

was by haar te zaamen , dewyl zy het geloovc niet in bloote befpiege-

lingen,

Oeloofs.
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lingen, of meeningen , twiftvragen , woordezifreryen of menfchelijke J™ 1 -

leere zochten , maar in de kracht, daad en waarheyd. Maar welke daar

tegen i\\ geveinftheyd of opentlyke ongeloove dezelve verwierpen , die

waren dwaalende en verkeerd. Van zulke (telden zy wel eerft voor af,dat v-kmU,

zy den weg der gerechttgheydm de kenntffe Jefit Chnjti geleerd, en wel be- ul^ïé.

greepen , en de befmettinge der weereld weggeworpen , het heylige gebod Go-

des aangenoomen , en op den rechten weg gehandeld hadden. 2 Pet. 11.

15.20. Ten anderen , dat zy hem veriaaten hadden , en nu een valfchen

weg in doohn^e volgden, v. 15. 18. zoo dat zyhem met meer kenden, f. 20.

Juda f. 10. en wel inzonderheyd dat zy den eenigen VerlolTer Chrijlus

Jtftts verloochenden , en met wilden weeten , hoe h) haar viy gekoft had ,

y .4. dat zy de befmettinge der weereld met de ktnnifft Jefu Chriftt verwtp

leid hadden, y.20. en de genaadt Godes in ontuchtighe)d veranderden, en

moedwillig misbrinktcn. ]ud. y. 4. en delweegen geheel tegen Chriftus wan-

delden , als Anti-chriften , 1 Joh. 11.18.

6. Dienvolgens was dan het weezen en de grond van alle dwaalinge K«"«y in

een bloote verdorve wille, die ook aanftonds het verftand op zyn zyde ïüni.

kreeg, dewyl het verftand niet vatten noch aanncemen konde, dat de

wille te vooren niet verkoozen had. 't Geene niemand lochenen kan,

die de befchryvinge der gedachte Apoftelen maar een wcynig naader be-

ziet. Paulus noemd uytdrukkelijk by de valfche Leeraars de hoofd-on-

deugden, en hy zegt daar op, dat zulke booze en verleidende menfehen

anderen met hunne gevaarlijke en geruftftellende leeren verleidden, daar

zy byzonder de Vrouwkcns gevangen neemen, die door mccnigerleye be-

gccrlykhecden gedreevcn worden, onder fchyn van wat te leeren. 2 Tim.

in. 2.6. 13. Petrus vergclykt die dooiende en vervoerde met de gruwe-

lykfte zondaaren van Sodoma en Gomorrha , en met die van de eerfte

weereld : En op dat men niet meene , dat hy maar hunne doolinge in

't verftand zoo gevaarlyk houd, als de verkeerde en verdorve wille, bene-

vens de daadeli|ke zonden der anderen , zoo verklaard hy zich heel klaar al-

dus : Zy waren als het domme vee , die van zondigen met ophielden , dienfi'

knechten des verderfs waren , en echter veei van de Euangelijche waarheyd
weeten wilden. 2 Pet. n. 4. 5. 14. 19. En zulks deeden niet ergens die

gecne , welke men in 't gemeen godloozen noemd , en die tegen de zuyvere

rechtgeloovige gefteld worden , maar de valfche Leeraars. Deeze voer- Le\ra«s.

den zulke ketteryen des verderfs in , lajlerden den weg der waarheyd,
handelden met de onweetende als een koopmanfehap met gemaakte woorden,
lokten de onjlandvajiige zielen tot zich. y. 1.2.3. 14. Zy vervoerden de
lwakken zoodanig, dat vcr.le hun verderf navolgden , alleen daarom,
om dat hun leer en voorbeeld niet tegen 't vernuft en eyge wil der lieden

was, daar zy de genaade , en het Euangelium tot haar verderf trokken , en
de weg ten leeven licht maakten, y. 2. Jud.y. 16.

7. Hy fteld dan byzonder alle die geene onder de verdoolden,- welke icrttwiya

uyt begeerte van meer te hebben (*A£ovi$/*) met gemaakte woorden van de [.«»«.!

heden een koopmanfehap maakten-, niet tegenftaande dat zy uyt de Schrift

of goede Boeken iets te zaamen zochten of verzierden , daar zy doch
mets in 't herte van hadden. Deeze kreegen den loon der ongerechügheyd
met de valfche Propheet Bileam , die haar ook by zyn leugen-leer liefge-
had heeft. y. 3. 13. 15. En zulke noemd Paulus ook geldgierige , 2 Tim.
m. 2. Even als Petrus die geene, welke naar den vleefche m de begeerte »•

der befmettinge wandelden, het korte werelds leeven voor -een wellujl ach-
VcUyftiee*

teden , van hunne liefde-maaltijden brajferyen maakten, oogenvol van over-*

fptl hadden , die anderen door oniuchtighéyd tot vleejcheltjke welluft aan-
C 2 hitflen,
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i»'J- hitjlen, en zelf in de onreynigheyd des werelds op het diepfie vervallen wa-
? ren. f. 10. 13. 14.. 18. 20. En Judas f. 8. 12. 16. Diergelyken word ook

rovaar i- ^^ ^ hoogmoedigkeyd en eerzucht van zulke verdoolde en Ketteren duy-

delyk gezeyd zJim. 111.2. 2 .FVr. m. 10. 18. 19. Jud.y.$.i6. In'tkort

de ondeugden der giengheyd , der welluft en eyge eer waren naar deeze

befchryving van verdoolde en ketteren onaffcheydehjk, en hunne eyge

kenteekenen ; vermits zy ook alle hunne leeringen daar na fchikten, dat

zy by diergelykc manier van leeven noch konden doorfluypen. En hier

meede ftemmen alle de overige Schriftuur-plaatzen der Apoftolifche

Schriften overeen , voornamentlijk de Zend-brieven van Joannes , die

diergelykc maar gedenken , ik zal niet zeggen , hoe zulks terftond ook
door voorbeelden vertoond zal worden.

Haaront. 8. Dewyl dan zulke godlooze dwaalingen hunne aanhangers ten ver-

derf ïleepten , gelyk uyt 2 Petr. 1. 1. 3. 12. 14,. 17. 20.21. klaar is : zoo
zochten de geloovige immers hen op eene Gode welbehaagende wyze weder

Beproe- te recht te brengen. Voor alle dingen wierd alles door den Geeft der be-
v,"gc-

proeving wel en grondig volgens Gods wille onderzocht, en als 'er waar-

lyk diergelyke doolingen gevonden wierden, verder daar in alzoo voort-

gevaaren. Men Jiichte, naar de vermaaninge van Judas f. 20. zich zelve

op het allerheyligfle geloove in den Heyligen Geeft , en zyne volkomene re-

geeringe, men bad voor alle , en voornamentlyk voor deeze ellendige

zeer yverig, en bewaarde zich zelven in de liefde Gods , om wiens wille

veimaa- deeze arme zielen noch bemind moeften worden. Dan droegen zy ook
~"

g ' noch onderfcheyd na een naauwe beproevmge , dat zy hen over eenige

erbarmden , eenige met vreeze behielden , en uyt het vier trokken , edoch
niet hunne perzoonen , maar de bevlekte rok des vleefchs aan hen , en zich
zelf haateden. Even dezelve wyze van doen fchryven de andere Apofte-
len ook voor , willen ook van geen ander weeten , onder wat voor fchyn
men dezelve ook voorneemen mochte. Aangezien het hier op een krach-

tig overtuygen , beftraffen , en beterfchap in bewyzinge des geefts aan-

quam, doch geenzins op fchelden , befchuldigen , en andere bittere wy-
zcn. Want dat heet niet den tegenfpreeker de mond ftoppen , maar veel

meer open doen , namentlyk als hy onrecht lyd , tot verantwoordinge en
befwaanng , maar zoo hy fchuldig is , tot weederfchelden.

Mydioge 9. Wanneer nu vorders deeze vermaaningen voor een en andermaal

til.

ttte
" niet mochten helpen, zoo was 'er niets over , als dat men hen liet vaa-
ren , en dezelve mijdde ,2 Tim. 11 1.5. Rom.-x.vi. 17. Tit. 111. 10. Voornaa-
mentlijk hunne zeerken haatte. Openb. 11. 6. Daar en tegen moede men
zelf w dat geene blyven, dat van God iemand vertrouwd was , f. 14,. en

alle dwaaz'e , onvruchtbaare vragen , gekijf en ftrydigheeden der Schrift-

geleerden, alle fabelen, geflacht-reekeningen ,en tegenfiellingen der valfche-

lijk genaamde weetenfehap wegwerpen, hoe noodig en rcchtgeloovig die

by zommigen ook fchynen mochten. Tit. m. 9. 1 Tim. 1. 4. iv. 7.

vi. 20. 't Was genoeg , dat alle deeze dingen hunne liefhebbers zelf

eenmaal befchaamen , en ftraffen zouden , als die zich. zonder dat alleen

altyd by de verdoolden bevinden. En deeze wyze in het waarneemen
van zyn zelve zoo wel als van anderen moede daarom aangehouden wer-
den, ten eynde de liefde in niemand gekwetft mogte werden. Toen wierd
aan geen vervolgen , verjaagen , benauwen , fmaaden , flaan , ombrengen

,

en ander geweld eens gedacht.

10. Indien de fchnften der Apoftolifche Mannen noch in weezen wa-
ren , waar in zy ergens van deeze of geene verdoolde menfehen gewag
maaken , zoo zoude men ook alles klaar daar uyt konnen zier*. Laat

ons

Zonder
fchelden.
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ons nu maar van de volgende tyd iets bybrengen. Ignarius(rf)bcfchryfd de J*^
1,

Ketters aldus, welke valf'che meyningen tekens de genaade Chrtfli hadden ,en
J^"}^""

alzt o waarli|k verdoold waren , zoo dat hy enkele vruchten van hetonge- ««voi.

loove ophaald , gelyk de liefdeloosheyd , ondankbaarheyd , en voachtwge Lcvna.

des vebods. En Ireneus (b) zegt noen uytdrukkclyk, dat dit het kentee-

ken van alle afgeweckene of Ketters is , dat zy het IVoord Gods met ter

herten neemen , en met geen werken der gerechtigheyd vercierd zijn , en

echter altijd zeggen , Heere , Heere ; jchoon zy met doen , wat hy zeyd.

Zy zeggtn wel, dat zy aan den Vader en Zoon gehoven, msar zy behar-

tigen Gods IVoord niet , als zy behoorden, N B. Zy leeven als de honden en

lj.)hcn m onreymgheyd , vretten, zuypen , en andere wttlpsheeden. Waar-
om zy ook om hunne ongeloove en onreymgheyd den Geeji Gods met verkry-

gen ,enhet levendigmaakend IVoord van hen afflooten. Dceze befchryvinge

der Ketteren komt met de voorgaande Apoftolifche naauw overeen , en

is duvdelyk en klaar genoeg , zoo dat niemand die in twyflel trekken

kan, 'ten waare zyn geweeten hem zeyde , dat hy deeze kenteekenen

aan zich hadde, waar door hy zich aanftonds zelve gedrongen zoude
voelen om zich te rechtvaardigen. Maar het is geen wonder, dat by het

ven al van de Godsdienft het weezen der Ketteren in enkele befpiege-

lende mcyningen, die het verftand maar raaken, gezocht wierd, dewyl

men anderzins al te vcele Ketteren , voornamentlijk onder de Leeraars

zelf, zou gevonden hebben , en daar en tegen de andere , die men daar voor

uytkreet,nict zoo licht daar voor te boek zoude hebben durven (tellen.

11. Maar dewyl het ook by ongeoeffende verftanden in het begrip Dooiingm

van de waarheyd zelden gebeurd , dat'er niet eenig gebrek of dwaahnge c'hrïiLnên

voorvald , zoo leerden de eerfte Chriftenen hier by, zich naar hunne ™L°
nse"

bekende plicht te fchikken. Doch daar omtrent had noch veel minder
een vyandlyk of ook een enkel hard onthaal plaats , nademaal het by
hootddwaalingen en groote hardnekkigheeden niet eens doenlyk was.

Wanneer men alleen maar in Paulus Brieven op de voornaam rte ophaa-

lingen wegens de dwaalingen der Chriftenen letten wilde , zoo zoude
men daar veel uyt konncn aanmerken. Men zoude zien, dat het naau-

welyks by een eenig Chriften, voornaamentlyk in den beginne van zyne
bekeeringe, zonder diergelykc toegaat, ik fwyge by ganfche gemecn-
tens. Vorders dat dezelve wel andere dat zoeken by te brengen , 't gee-

ne zy in dwaalinge opgevat hebben , zich verbeeldende dat alles recht

en goed is. Daar en boven dat zy zelf daar wel vaft op ftaan, en zich

tegens de vermaaningen aangekant hebben. Gelyk ook, dat zy van die 'cOcd^

geene, welke het beter verftonden, in liefde verdraagen, vermaand, en "«/om-'

verbeeterd, ook naar noodzaakelykheyd wel ernftelyk geftraft zyn ge-
"'"•

worden. Maar dat ook eyndelyk de band der liefde daar door in zyn
geheel heeft moeten blyven , en zy tot meerder meedelyden verwekt
zyn

,
gelyk God zelve de liefde en meedcdogen tegens zulke zielen be-

houd , die haar ook in de dooling niet laat leggen , maar ter rechter tyd

,

en dikwils zonder menfehclyke hulpe daar uyt voerd , en alles tot hun
befte meede-werken laat.

1 2 . Dus ziet men tot een voorbeeld , hoe de Chriftenen , die van de E«mpeii

Apoftelen zoo trouw en wyftelijk onderweezen waaren , nogtans nu en
hl,,van -

dan in groote dwaalingen gevallen zyn, daar zy dikwils veel meede te

doen gehad hebben. Naauwlyks waaren die te Antiochie geloovig ge-

worden , of daar kwaamen eenige , die hen de befnydenis noch wilden
opdringen. Handel, xv. 1. Hoe verre de Galaten van het geloove afge-

C 3 val-

(<•) Ignat. Epift. ad Smyrn. (£) Iren. 1. V. adv. Har. p. m. fff
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vallen waren , toond de brief van Paulus aan haar. Gelyk ook de Phi-

lippenfen in gelyken gevaar waren , nevens die van CololTus , welke de

Satan met de Heydenfche Wysbegeerte laagen leidde. De Theflaloni-

cenfers hadden zich immers zoo verre laaten verleiden, datze geloofden

dat de Dag des Heeren al aanftaande was : En die van Ephefen mochten
wel veel onzuivere ftellingen van vermenginge der Wet met hetEuange-

lium gehoord hebben, daar Paulus Timotheus zoo zeer voor waarfchuw-

de. Om nu niet te fpreeken van 't geene men hier en daar vind van de

nood'zaakelykheyd der Levitifche Wet, van de menfehelyke inzettingen

en derzelver onderhoudingen , van de twijffel over de opftandinge der

dooden 8cc. Echter deede men by diergelyke voorvallen niets anders , als dat

men de dwaalende met de geeft der zachtmoedigheyd zocht te recht te bren-

gen, gelyk de gedachte brieven zulks uytwyzen. En dit raakte ook de Lee-

raars zelfs, van welke veele , byzonder in de volgende tyden van fwaare doo-
lingen niet vry waren. Om dat zy gemeenelyk onder Jooden, Griekenen

hunne gezindheeden en Wysgeeren opgetrokken wierden. Welkers
grondftellingen , meeningen en plechtigheeden zy noch niet alle vergee-

ten konden, of wilden. Waar van daan zoo veel Pharifeifche, Stoifche,

Ariftotelifche en Platonifche leerftukken en gewoontens ingtilooperi

zyn.

13. Behalven de fchriften der Apoftelen is dit felve mede uyt al hun
doen en gedrag blykbaarj 't geene noch byzonder te zien is, uyt de ver-

maarde vergadering te Jerufalem , Handel, xv. Daar een hoogwichtige

vrage recht gelukkig en naar wenfeh afgedaan wierd , of men zonder die

van outs ingevoerde Joodfche plechtigheeden , en voornamentlyk de be-

fnydenis zaalig konde worden ?Nu hadden de Apoftelen met hunne acht-

baarheyd lichtelyk konnen doordringen , en de goede lieden met een har-

de berifpinge maar konnen beveelen, dat zy zoo en zoo zouden leeven

en gelooven. Doch zy greepen de zaak wyifelijker aan , als kort daar

na van anderen niet gefchied is. Zy riepen voor eerft de ganfche meenig-
te te zaamen , (zelfs niet een van het dooiende deel uytgellooten hebben-
de) zy overleidden de voorvallende punten, met zodanige herten, die vol

van liefde, onzydig, en verlicht waaren, en Petrus begon de zaaken van
den grond af uyt de geopenbaarde wille van God te bevvyzen , Hand. xi<

19. aangaande de zaligheyd der Heydenen. Den welken ook Paulus en

Barnabas door het verhaal van hunne verrichtingen met hunne Hemmen
byfprongen. En als niemand zich verder daar tegen ftelde , bekrachtig-

de Jacobus ook alles, en aan alle de anderen behaagde het, dat men eenige

erinneringen aan de nieuwe Chriftenen uyt de Heydenen deede, en de Joo-
den en Heydenen daar door vereenigde. Zoo dat men op deze wyze zon-
der tegen fpreeken of andere ongevallen van alle zyden wel vernoegd van
den anderen fcheidde.

14,. In deeze verga?dering liet het zich nu heel anders aanzien, als her.

kort daar na in de volgende niet gefchiedde. De perzoonen waaren ver-

lichte en heylige mannen, welke zonder eenige eerzucht,twiftgierigheyd en
andere hertstochten in de grootfte ftilte en vreedeiieventheyd by den an-
deren waaren , en met de dooiende zeer wyfTelijk en hertelijk handelden.
De zaake zelf beftond niet in ydele twiftvraagen en woordenzifteryen,
maar behoorde tot het waare en rechtdadige Chriftendom. Men vroeg
daar niet zoo zeer, wat men gevoelen, fpreeken en opgeven , als wel wat
men doen en laaten zoude. Daar gefchiedde geen heerfchzuchtige uyt-

fpraak , veel min een geweldig vonnis en uytvoering , maar een broeder-
lyke , vriendelyke vermaaninge en voorftellinge van het eenftemmigc be-

fluyt.
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fluyt. In't kort dit Gwr///«wofKcrkelykevergaadering,indien men die zoo V*r*>

noemen wil, is van de andere, voornamcntlyk in de derde en volgende

eeuwen , als Hemel en Aarde verfeheelende : gelyk de overige daaden

der eerfte Chriftenen zich alle geheel anders fertoonen , als die \m de

andere Huychelaars , toen xy by hoopen in de volgende Gemeentcns

waaren, waar uit dat ook een heel ander gedacht onder de Chriitcnen ten

voerlehvn kwam.

VIERDE HOOFDSTUK.
/ 'an de Ketters voornanmelijk in de ccrjle ccuve.

f.
i.

O F 'er nu in de cerfte Apoftolifche t\ Jen zulke formcelc ofvoornaame ofin«tbe-

Se&en en Ketteryen geweeft zyn, die zich of van de waare Chri- SÜiwsge.

ftenen zelf moetwillig afgc'icheydcn hebben, ofvan haar zelfs uytgedooten
"""*>'"•

zyn, en alzoo aanltonds byzondere Gemeentcns gemaakt hebben, zulks

i zaake die wel vraagens waardig is. Het is in waarheid wel kennelyk,

dat zonder twvffel ccnzcekcr geral van menfehen met hunne aanvoerders

anders geleerd, en geleefd, ook hunne eygene vergaaderingen begonnen

hebbenden wel byzondera's het maar hcymelijk gefchieden konde. Maar dat

zy openrlyk en volkomentlyk hen van de gemeente aller Chriftenen afge-

zonderd,en dezelve by iedet een tegengefproken zouden hebben,zulks word
Van zommige noch niet toegeftaan.i'4^ Paulus zegt evenwel,dat de Antichriji

toen noch metgeopenbaard pc'u 't't
'fl

is , dat hy noch opgehouden wïerd , en de ver-

borgentheyd der ongerechtigheyd verkt e ,doch hcymelyk. 2 ThefT. 11.3,6,7.

En Joanncs klaagd, dat veel Antichrijlen van de geloovige uytgegaan wa-
ren, 1 Joan. 11. 19. namentlyk van haare geeftelyke gemeenfehap , waar
by zy voorheencn hen gehouden hadden, 1 Joan. 1. 3,7. waar toe echter

e opentlykc afzondering noodig was , byzonder daar zulke lieden

h altyd van de waare Chriftenen erkend en aangenoomen zyn,ja noch
: ders wilden genoemd werden. Want hun geweeten overtuygde hen
van haare ongerechtigheyd, en van de waarheyd van de 'anderen, nade-

maal zy door haare lcheydinge maar eer , wclluft en voordcel zochten :

weshalven zy het zonder twyrïcl liever gehad hadden , dat zy van de A-
pottelcn noch voor goed verklaard wierden , en alzoo onder derfelver

achtbaarheyd haarboosheyd hadden oerïèncn konncn.

2.Deswcgcn vindmen ook niet aliecn seene merkteckencn altoos hier van *»?"*•

inde Apoftolifche Schriften, maar wel daar tegen klaarebelydeniflen der deeedi*

ouden van het begin der openbaare fcheuringen. Want wat de Nico-
laiten aangaat, daar in de Openbaaringe Joannis van gedacht word , het

is onzeker, enuyr. het reeds verhaalde niet te gclooven,dat zy hen zelven

deeze naam gegeevcn hebben , en daarmede van de anderen afgefcheurd

zyn, waar van aanltonds breedcr zal gehandeld werden. Hier tegen

fchryft iemand uytdrukkclyk wel ecnige honderd jaaren daarna , (J))Dat
„tot de tyd toe, dat Simcon te Jerufalem geleerd heeft , namentl)k ettelyke

,, yo.jaar na Chriflus geboorte , de gemeente een onbevlekte maagd gebleeven

„is; alzoo dat , vanneer etmge ook de regel der heylfaame leere hadden vil-

,,!en vcrvalfchen , cy echter zoo lang onbekend gebleeven vaaren. Doch na
„dat de Apojleïen hunne loop volbragt , en dit ge (lacht opgehouden hadde,

„dat de Goddelyke vysbeyd zelf met ooren aangehoord had , dat toen de

„ver-
(«) Dodwcllus Diiï! i. ad Iren. & adverf. eumThom. Ittigius prsf.de H*ret.

f>) Eufcfaius 111. c. 31. & iv. c. 11.
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" aVerleydingen aangegaan zyn , en reek zich opentijk tegens de waarheyd

„e ekant h'ebbm Gelyk dan een ander van de tyden der Apoftelen hier in

overeenkomt (Y) ,lchoon weieenige dit noch laater op de tyden van Tra-

janus of Hadnanus willen fchuyven, dat 'er opentlyke fcheuringen in de

Gemeentens voorgegaan zyn. (d) Ten minften kan men uyt alle byge-

bragte omftandigheeden befluyten, dat de achtbaarheyd der Apoftelen ,

welke op het bewys des Geeftes in krachtige leer en in een heylige

wandel beftond , die geene te rug en in fchroom gehouden heeft, welke

naar onruft helden. Maar toen deze Goddelyke Geeft allengskens zyn
kracht verloor , en dat dit licht met zoo volle glans niet meer icheen ,

kreegen de booze meeftendeels een ruime toom , om hunne vleefchelyke

zin te ontdekken , en andere daar toe te verleidden.

vairche 3. Maar de valfche Apoftelen wierden noch van te vooren ten tyde
Apoftelen

(jer waaracht;jgen openbaar, onder welkers naamen en voorrechten zyzich

ook verftaaken.Tegen deze had Paulus zich en zyn ampt voornamentlyk te

verdeedigen , 't geen evenwel metgroote wysheyd en liefde ineen behoor-

lyke ernft gefchiedde , volgens de Zendbrieven aan de, Corinthiers en Ga-
laten > daar hy hen niet met heevigheyd byzondere bynaamen of iets

diergelyks nagaf, gelyk in de volgende tyden wel zoude gefchied zyn,
als men deeze of geene Leeraar dus bejegend hadde , even als men van hem
2 Cor.x. 2. 7. 10. &x. ziet. Op dezelve wyze heeft ook Joannes met de

rneenigte Anüchriflen gehandeld , die zonder twyffel in de gruwelykfte

dwaalingen en zonden verdronken moeten geweeft hebben. En gewifle-

lyk, indien deeze zaalige handelinge der Apoftelen omtrent de dooiende,

doorgaans gebruykt geweeft ware , men zoude van weynig ketteryen en
onruften in de gefchiedenifTen leezen. Daar en tegen fchynt met de Apo-
ftelen nevens hunne andere Goddelijke manieren ook de wysheyd en
zachtmoedigheyd tegens de dooiende te gelyk geftorven te zyn.

simonde 4. Onder die geene dan , welke in de eerfte eeuwe in 't gemeen voor
Ketters gehouden zyn, is wel voornaamentlyk Simon de Tovenaar beroemd,

uyt de Handel, vin. 13. 18. Zoo wanneer God iets groots wilde uyt-

rechten, heeft de Satan altyd zyne werktuygen gereed gehad, gelyk ten

tyde van Mofes^de Tovenaars Jannes en Jambres ; van Daniel, naarzom-
miger meeninge, Zoroaftres> onder Vefpauanus, ApolloniusThyeneus.

Alzoo heeft hy ook by 't leeven der Apoftelen deezen Simon verwekt.

Hoewel zommige hem daar voor niet eens erkennen willen , dewyl hy
maar tot aan den Doop zich als een Chriften zoude aangefteld hebben,
en zyn hert voor God nooit rechtfchaapen. zoude geweeft zyn, f. 20.

(j) Des niet tegenftaande merken hem de meefte oude en nieuwe Schry-

vers voor een begin en oorfprong van alle andere ketteryen aan, en hou-
den deeze naamen recht voor een gruwel en vloek-, (ƒ) zoodanig zelfs, dat

men ook daar na , om anderen daar meede fmaad aan te doen , hen Simo-
niten genoemd heeft (g). ^ fwyge > boe de gierigheid der Kerken-die-

naars met de naam van Simonie, als de oudfte en gruwelykfte kettery,

genoemd is Qh~). Maar men geeft hem zelf de fchuld van de volgende
gruwelyke leeringen ; doch dit gefchied wel meeft op het woord en ge-
loof van die geene , welke heel lang naar hem geleeft hebben , en zelden met

den

(c) Firmilianus ap. Cyprian. epift. 7$. (</) Clemens Akxandr. lib. vu. Strom. pag. f49.
(e) Eufebius 11. c. 1. Cyrillus Hierofolymitanus prooem. Catech. Ambrolïus lib. n. de poenir.

c. 4. Hieronymus in Ezech. c. 16.
( f) Pfeudo-Clemens Conllit. Apoi). lib. vi. Eufcb. 11. c.

13. Irenaeus 1. 1. c. 20. 30. (g) Ediclum Theodofii Imp. de Neftorianis in Codice Theodo^
fiano. Conf. de Lutheranis Ittigius 1. c. p. 39. (h) Vid. Balfamon & Zonaras Scholiis ad c.

29. Apoftolicum & conf. Luunojus lib. de Ecclef. Rom. Tradit. circa Simoniam Obferv. 3,
feqq.

Tuvenaar.
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den anderen vel overeenkomen. Zoo dat men terftond by die eerfte !*£•

Sette ziet, hoe een ieder naar.zyne eygene driften aan zoodanige lieden

de lchuld van die fchnkkelyke zaaken aangewreeven heeft , daar zy mif-

fchicn niet eens aan gedacht hebben. Van hem nu verhaalenze de vol-

gende ftellingen : dat by zelf, Simon, de waart Mejfias en Chrt/lus was: (Z;«i«r„

dat hy op den Berg Siua in de PerJoon des Vaders was verj'cbeenen : 'Jen

lyde van Tibeuus in de gedaante des Soorts , wanneer hy ook in Cbrijlus

plaats gekrvy/t wierd. liter na dat hy m vierige tongen over de Apoftelen

•was gekomen Sec. (/) Dit is echter uyt de gefchiedenifle der Apofteien klaar

,

cap. vi 11 10. dat het volk opent! yk van hem zeide, Deeze is de kracht

Gods, die groot is .' Want hy had die arme lieden recht betoverd, en Hoogmoe-

niet alleen gezegt, maar ook met veel goochelery willen bewyzen, dat
dl&he*d-

hv iets groots was, y. 9.11. Welke opgebl.izenthcyd hem ook dreef,

om de Apoftelen voor de wonder-gaaven des Heyligen Geefts geld aan

te bieden , enkel en alleen om daar door uyt te fteeken , f. 18. En uyt

deeze omftandigheeden kan het ongegronde verhaal voort gefprooten

zyn ,als of hem te Rome op een kleyn Eyland in deTiber een eere-zuyl

opgerecht geweeft was, met deeze woorden , Simoni , Sancto Deo.
Aan Simon , de Heilige God. Maar het is zeedert by de Geleerde uytgevon-

den , dat'er op het Marber-grondftuk inden jaare 1574. uytgegraaven

ftaar, Semoni. Sango. Dto. Fidio, gelyk dat noch in St. Bartho-

lomeus Kerk gezien werd , en van Hercules klaar genoeg te verftaan

is (*>
5. Maar gelijk het verhaal van zyne leer en aanbiddinge niet even

klaar is , alzoo weynig is het van eenige andere dingen , waar meedemen
hem belchuldigd heeft. Men verhaald wel , dat hy een Wyf , Hetena Heien» zy ri

genaamd, overal met zich gevoerd, en haar voor dat geld, dat hy Pe-
5

trus aangeboden had, uyt een gemeen Hoerhuys vrygekoft hadde: doch
alle de getuygenüTen komen niet overeen (T). Ja andere maaken noch
wel een Man Helenus daar uvt, van welke de Simoniaanen ook Helenia- Heieni».

ven genoemd werden, (m) Veele willen liever een geheyme zaak achter

deeze dingen zoeken , en meenen , dat Simon deeze Helena voorde
maleria prima of eerfte ftof van alle dingen gehouden , of ook de eerfte

„werktnge en oogwit van zyn gemoed genoemd heeft, welke van hem
„als de hoogfte Vader uytgegaan, en in deeze beneedenfte weercldgeko-

„men was. Zy hadde dienvolgens de Engelen , als de ftigters van dee-

,,ze weereld gefchaapen, en was van dezelve gehouden, en inallerhan-

„de vrouwelyke lichaamen gevaaren, ook ten tydc van de Troyaanfche
„oorlog in de beroemde Hetena geweeft. Maar hy hadde zich eyndelyk
van de macht der Engelen vry gemaakt , en was daarom in deeze men-
fchehike gcftalte gekomen, cm haar zoo veel te beter te konnen bedrie-

gen (n). Welke en diergelyke ongerymde dingen met recht meer onder **£*

de kerterfche fabelen van '1 heodoretus konnen gefteld werden , nade-

maal her doch niet als fprookjes zyn. En genomen , dat Simon alles op
die wyze voortgebragt had , zoo weet ik niet, of hem eeneenig menfeh
het genngfte daar van zoude geloofd hebben, daar hy nochtans zooveel
aanhangers ook onder de voornaamfte hadde. Ten alderminften is hy

van

(i s Irenjcus lib. i.c. 20. Auguflinus de Hscr.c.i. 0& N JuQinus Martyr. Apol. II. p. 69.91. Irc-
naeusl.c. Tertullianus Apol. c. 13. Eulebius n.c. 14. Augullinus J.c' Conf. Baronius A. xi.iv.

n. <•<"• Lxlics Bifciola lib'. 11 1. iiubfec. c.8. Hallóixiüs Vita Illuftr. ür. Scr. Tom. II. p 3S2.
(f) Tcrtulliauus de Anima. c. 34. (w) ürigencs lib. v. adv.Cclfum p. 271. (») Tertullianus
1. c. AuRuftinus 1. c. Jultmus I. c. Epiphaniui ha:r. 21. Hicronymus Epift. ad Ctcliph. adv.
Pclagium.

I.Deel, D

van hem.
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jutfi. van (}e verftandigen , gelyk men evenwel verzeekeren wil, onder de ge-

daante van Jnptter , en Heknti onder die van Mwerva nier aangebeeden

geworden (V).

of hy met 6. Van geen meerder zeekerheyd is ook 't geed men leeft , hoe hy met

ftr«dcn
Ee" Petrus dikwilsgereeden-twift, en op een andere tydgeftreeden heeft, wie

heeft. je grootfte wonderwerken doen konde , ja by aldién ook een;ge onderhan-

delinge tuflchen hen gefchied was , gelyk uyt de omftandigheyd , die

Lucas bybrengt, wel te vermoeden is , zoo zyndoch de andere dingen

daar by buyten twyffel verzierd. Tot een voorbeeld , dat zich Petrus

met hem in een ftryd over de wonderwerken zou ingelaaten hebben ; dat

hy voorgegeeven hadde,hy wilde nu naar den Hemel vliegen, en daar op
ook in de Lucht opgevoerd was , doch dat hy door der Apoftelen gebed van

boven neder geftort wierdj vermits de Schryvers daar inganfch niet een-

paariglyk met den anderen overeen komen , ja deoudiren onder hen maa-
ken daar ganfch geen gewag van. Van de anderen {chryven eenige van

twee boofe geeften , die hem om hoog gevoerd hadden : andere van eea

zyndood. vierige wagen. Eenige willen , dat hy in twee geborften , en op de

plaats gebleven wasj andere dat hy een been gebrooken, en daarna eerft

geftorven waare. (/?) Uyt Suetomus kan men hier niet wel bybrengen

,

't geen hy van een Icarus gedenkt , die ten tyde van Nero op zoodanige

wyze in de lucht wilde vliegen , die doch terftond dood nedergevallen

was , en den Kayzer zelf met zyn bloed befpat hadde.

7. Alle deeze vertellingen komen doch eyndelyk daar op uyt, dat de
Schryvers zynen fchrikkelyken hoogmoed hebben willen groot maaken,
na dat zy in de Apoftolifche gefchiedeniffen zulke kenteekenen van hem
gevonden hadden. De overige leeringen hem toegeëygend leeftmen al-

leen by latere Schryvers, die hem, ik weet niet op wat grond, zulke zaa-

ken toefchryven , op dat zy de volgende Ketters daar door te lichter

konnen veroordeelen : door dien de gemoederen doch terftond daardoor
een afgryzen kreegen , als zy hoorden , dat de Tovenaar en Aartsketter

Simon daar den Auteur van was. Derhalven fteld men hem onder die

geene vooraan , welke van twee principien of beginzelen gefprooken heb-

,ben, die in God zouden zyn. Item , dat hy de oorfprong van deeze

,weereld van de booze krachten voortgebragt , ook van 3Lchtc_y£ot/es of
,tyden gedacht hadde, die van haar hoog geacht, of, gelykmen daar

,byvoegd, aangebeeden wierden. (^) Noch zoude hy een oneyndelyk

, wezen en macht erkend hebben , dat tweederley werkingen had , waar
,van men de eene befpeuren en zien konde, maar dat de andere verbor-

, gen was. Uyt de eerfte zouden wederom drie «vfyy'w of t'zamenknoo-

, pingen ontftaan zyn , het gemoed en zyne gedachten , de (tem en het

, begrip, 't befluyt en de betrachtinge Qw «, tTr/yci*, ^wv^)*, ïwoix^oyHrpct

,«, w^v'^a-if^) (V). Maar alhoewel men van anderen in de volgende tyden

diergelyke meeningen leeft, zoo is het doch uyt het ftilfwygen der oudfte

Schryvers klaar, dat zy aan deeze of uyt onweetenheyd of met voordacht
aldus, gelyk gezeyd is, toegefchreeven werden , gelyk dit anderfins meer
gefchied is. Voornamentlyk daar uyt alle omftandigheeden klaar is, dat

hy zich by zyn leven om God niet zeer bekommerd heeft , die van hem
zoo wreevelig gelafterd en verfmaad wierd.

8. Dus

(o) Thcodoritus l.i. Hser. fab.c. 1. & Au&. cit. (p) Au&or Conftit. ApoQol. lib.vi. c.9,

Arnobius !ib. 11. adv. Gent. Cyrillus Hierofolymitanus Catech. vi. Ambrofius lib. iv. Hexaëm.
c.8. SulpitiusSever.lib.il. Pfeudo Egelippus lib. III. de Excid. Hicrofol. c.2. Ifidorus Chron.
p.2.68. Suetonius Neron. c. 11. {q) Gregorius Naïianzenus Orat. in Hieron. Epiphan. hsr.

21. n. 4. Theodoritus lib. 1. hjeret. fab. c. 1. Nicetas Schol, ad Gregor. Naz. Or.44. (r)Theo-
dor.& Epiph. l.c.conlcntit Larroquanus. Obferv.ad Pearfonii Vindic. Ignat.

Zyne ande
re ictrin-

gen.



\

ir.HeofJfi. HISTORIE. 17

8. Dus zal hy ook de ecrbewyzing der Engelen beweerd , (Y) daar Jfg;

en tc^en de opftandinge des vleefchs daarom geloochend hebben , ohi dat

zy met de natuur niet overeen quam. (f) Welk laatfte dies te eerder te

neloovcn is , dewyl zync hoogmoedigheyd en fchandclyk leven hem
waarlyk alle hoop van een ander leven in zyn eygen gewecten zal beno-

men hebben] dat hy daarom liever zich en anderen in die zaak heeft ge-

ruit willen maaken. Want van zynedcrtele boosheyd getuygen de oud-
dfu

>'D

d
on '

He l'chriften, hoe hy aan alle vryheyd gegeeven heeft , om in alles naar « «ruf-

hun eigen wil te leeven , dewyl zy doch door zyne genaade, en niet door utT
'

hunne goede werken zalig wierden. Waar door hy dan alle afgodery

voor een flechte zaak gehouden heeft, die men by vervolgingen wel doen

mochte, en hierom heeft hy ook zoo grooten aanhang bekomen. Ins-

eelyks heeft hy anderfins de zynen de allerfchandelykfte dingen toege-

faacen, en alle zyne leeringen op zoodanig een zeeker vleefchelyk leven

ingefteld, gclyk de valfche Leeraars alle het plegen te doen , en haar

teer ook zelf met der daad bewyzen. (V).

9. Aangezien het immers niet by geval toe gekomen is, dat deezeMan
voor een btichter en Oudvader van alle Ketters zoo eenftemmig by ou-

de en nieuwe Schryvers uytgekreeten word. Nadcmaal men alle kentee-

kencn en (hikken aan hem vind , welke in 't gemeen tot een rechten

Ketter vereyfeht worden, fchoon men al de dingen, die in twyffel ge-

trokken zyn , mocht achterlaaten. Zyne belydenifle van de waarheyd

was aanltonds in den beginne enkele geveinftheid, en zyn geloof mond-

en fchyn-werk. Al zyn doen ging op eyge eer en voordeel uyt , en de

hovaardie;heyd bras;t hem tot zoo groote roekeloosheid en onbefchaam-

de boosheyd, en deeze tot gruwelyke Gods-lafteringen. Zyne leerftuk-

ken richtede hy geheel naar zyne fchandelyke begeerte , en vermaakte

zich daar meede, dat hy anderen tot diergelykegewoontens konde bren-

gen. Daar uyt fprootcn die onzaalige ftellingen van de vleefchelyke

zorgeloosheyd , van de verwerpinge van allerhande vroom leven , van

een dwaaze vryheyd , waar door de menfehen niet verbonden waren or-

dentlyk en Godvruchtig te leeven, alzoo dit een knechtfehap en onno-

dige zaaken van hem geheeten wierden. Waar meede hy de grond zyns

herten ontdekt, en te gelyk met zyn leeven beweezen heeft, waar men
hem voor moed houden. Alzoo , dat hy met reede wel een ontwerp

en toonbeeld van alle Ketteren heeten kan, voor zoo veel dezelve, met
waarheyd daar voor gekend konnen werden.

10. Om nu tot de overige te komen, zoo mag ik niet eens van Ely- £'>""-

vtas de Toovenaar , gelyk zommige doen , hier gewag maaken : om dat

men niets zeckers van hem weet , als 't geene Lucas in de Hand. x 1 1 1 . 6

.

daar van zegd. Andere ftellen ook Dojïthens noch voor Simon zyn DofirfitK.

Landsman, (x) of wel noch voor Chrtjlus geboorte, maar dan zoude
hy hier geen plaats vinden, (y) Ondcrtuflchen wil men zeggen, dat

hy zich ook voor Chrtjlus uytgegeeven, en anderzins bygeloovige din-

gen van de houdinge des Sabbaths voortgebragt zoude hebben. (V) Doch Eutichiter,

ik zal deeze, met de overige duyftere naamen der Ketteren overflaan, a<Uu-
'

'

die men in deezen tyd field, als de Euttchiten , Camjten , Adriamjlen , "j"£'_

Masbothaers , Gortheners , defgelyks Cleobttlus of CUobius , Theodades lhx" s '

V\ r Gorthe-U 2 Of ners.Cleo-

bulu),

(s) Tcrtullianus de prrfcript. c. 37. Epiphan. I. c. (/) Augullinus de hir. c. 1. Damafcenus H^
i2'

de haercf. c. il. (r) Irenseus lib. 1. c. 20. Origenes lib. vi. adv. Celf. Eufeb. lib. II. c. 13. '

Augullinus 1. c. Damafcenus & Epiphanius l.c. {x) Egelïppus ap. Eufeb. iv. c. 22. (y) Epi-
phanius hsr. 13. Hieronymus adv. Lucifer, c. 8. Tertullianus de Prïfc. c. 45". (z,) Origenes
lib. 1. adv. CeK. p. 44. & lib. vi. p. 282. & lib. IT. -ei» ifx»* <.2- Epiphan. haer. 22. Irellsus
lib. 1. c.ai. Thcodoretus lib. 1. her. fab.02.
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J2"*' of Theobutus , enz. waarvan het verhaal meeft donker, en daar bene-
we C. .

"
vens van weynig or geen nut is.

Menindn, n. Onder Simons navolgers worden ook wel voornaamelyk geteld

m.sTcar. Menander , Saturmnus , Carpocrates , en andere. De eerfte is in allen
poctitcs.

deelen als zyn Meefter, ook uyt Samarien afkomftig geweeft. Epipha-
nius wil hem de fchuld geeven, dat hy zich voor noch wat grooter, als

Sitnon uytgegeeven zoude hebben. Irenaus daar en teegen getuygt, dat

hy zich onder de hoogfte en onbekende kracht verneederd heeft , daar

Simon zich echter voor uytgegeeven hadde. Ja andere willen verzeeke-

ren , dat hy zich deezen in alles gelyk gemaakt, en zyne aanhangers de
onfterfFelykheyd op een dwaaze wyze toegezegd heeft. Anders zal hy
een aarts-toovenaar geweeft zyn , waar door hy de lieden groote wee-
tenfehap en overwinninge over de Engelen toebrengen wilde, (f) En
dus ziet men zeekerlyk uyt alle omftandigheeden , dat hy daar toe de
konften zynes Meefters aangewend heeft , om zich by anderen in ver-

wondering te brengen. Derhalven ook alle zyne leeringen en handel

maar alleen op ydele roem en hoogmoed aangezien waaren.

12. Verders vind men 'er in de gemeene Ketter-rcgiiters eenen, waar
van men niet eens weet , of hy ooit op de weereld geweeft is. Zyn

fbion. naam zoude Ebion , en hy een Scholier van Simon geweeft zyn
} gelyk

het de Geleerde tot hier toe byna alle voor bekend aangenoomen heb-

«n'
e

K
2uIle Den> Ëch|:er i s net zeer bedenkelyk , dat de eerfte en oudfte Schryvers

ooic ge- doorgaans van deezen Man geen gewag altoos hebben gemaakt , die

doch anderzins niet lichtelyk een van zulke verworpene lieden zonder
toets en beftraffinge voorby laaten gaan. Maar Epiphanius is in het be-

kende Ketterboek de eerfte, die van hem, als een gewis perzoon , ge-

denkt j en dat doed hy voorwaar met zoo heevige en hoogdraavende
woorden, dat hy hem zelve als een fchaduw afbeeld, daar hy in gedach-

ten meede vegt en ftryd. Gelyk het dan zeer vreemd is, dat hy hem by
de verzierde veelhoofdige Slang ^^B-ivo^ïr^ uty*} vergelykt , die insge-

lyks even zoo weynig in de weereld is geweeft. Alwaar hy ook zyne
zaaken fchrikkelyk genoeg befchryft, dat hy naamentlyk van alle kette-

ryen aangenoomen had , al wat maar verdoemelyk , affchuwelyk, wan-
fchaapen , ongelooffelyk en vyandlyk zyn mocht. (*) Dat hy de gru-
welen der Samaritanen , de naam der Jooden , de meenmge der Naza-
reenen , de gedaante der Cerinthianen , de boosheyd der Carpocratianen

had , en echter de naam van een Chrijlen noch hebben wille. Insge-

lyks noemd hy hem by het verhaal, dat wy terftond by de gefchiede-

nis van Cerinthus zullen zien , daar het doch Cerinthus zal geweeft

zyn. Alwaar men zien kan, hoe licht een vooringenomen gemoed zich

zelve iets voorfchilderen kan, dat evenwel in der daad niet met al is; en

hoe gaarne de andere hier in navolgen ,ook wel fchynbaare omftandig-

heeden en oorzaaken daar by voegen , die men hier na geduurig geloo-

ven en nafpreeken zal.

oorfprong 13- De geleegenheyd van dit verdichtzel is wel zonder twyffel deeze

m v«
F geweeft- Ebion heet in 't Hebreeufch arm en behoeftig : en dewyl de

tbion. Jooden den Chriftenen , behalven dat , veel fpot-naamen gaaven , zoo
noemden zy hen ook O'JVax arme lieden , om tiatze naamentlyk den
armenen ellendigen Jefus voor de Mejjias aangenomen hadden, of ook,
om datze meeft zelfs in ellende waaren, gelyk als Origenes (a) met klaa-

re woorden getuygd. Dit heeft Epiphanius ergens gevonden , en daar

OP

(|) Tcrtullianus de Prxfcr. c. 46. Damafcenus hxr. 21. Ircnseus I. c. (*) Epiphaniw
hsrer.30. («) Origenes lib. u. adv.Celf. fine. Irenteus lib. 1. c. 26. Eufeb. ni.c.2.7.
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op aanitonds zulk een Ketter in zyne herffenen voor zich afgefchildert , J^J
dienhy zonder grond uytbloote giilïngen aanwryft,dat hy zich weegens

zyne vrywillige armoede alzoo genoemd heeft. Onaangezien de ande-

ren niet een woord daar van zeggen , -welke anders niemand ongenoemd

laaten yoorby gaan. Ja Eufebius brengt een heel andere oorfprong van

de naam der hbiomten by , naamelyk, van weegen hunne ellendige en

needrige meeninge, dieze van Chrifius zouden gehad hebben. Ik f'wy-

ge noch , dat niemand eigentlyk de tyd te noemen weet , in welke dee-

ze Man geleeft zoude hebben. Ondertuflchen fchryft men eenpaarig- fitfoajttói

lyk van de Secle der Ebiomten, zymag dan ontitaan zyn van wie ze wil

,

dat ze de Goddelyke heerlykheyd van Chrifius geloochent hebben. (V)

Insgeiyks, dat zy het ook in veele ftukken met de Jooden gehouden

hebben, de befnydenis , en andere Levitifche inftellingen , noch voor

noodig houdende > (V) en wel zonder twyffel daarom, om dat ze meen-
den , dat Chrifius maar om der Jooden wille gebooren was , (jf) en wat van
diergelyke zaaken meer mag zyn. Waar uyt men ziet , dat ze niets

minder als Chrifius erkend hebben, gelyk hy voor de menfchen van God
gefchikt was. Vermits ze in het diepfte Joodendom geftooken hebben

,

als waar uyt de beginners, ten minden naar de geboorte, voortgefproo-

ten waaren , gelyk hunne naamen , en andere omftandigheeden betoo-

nen , behalven dat hen een zeeker Schryver t'eenemaaj onder de Joodfe

gezindheyd fteld. (Y).

14. Eer ik tot de overige voortga , moet ik de Nicolaïten noch niet NicoWwn.

vergeeten , die by Joannes met naamen alzoo genaamd werden , Openb.

II. 6. 14. Daar het dan aanmerkelyk is , dat 'er niet zoo wel van hunne
Hellingen en woorden-ftrijd, als van hunne werken gedacht word, die

men haaten zoude. Nadien God in zyn oordeel niet zoo zeer op de
eerfte ziet , hoe zy het verftand wat konnen doen dooien , als wel voor-

naamentlyk op de tweede, voor zoo veel zy uyt eenverkeerde booze wille

voortkoomen. Desweegen hy ook niet beveeld met hen lang te reade-

twiften , of zoo en zoo daar meede te handelen , maar alleen dat zy
haare verken zouden haaten. By aldien diergelyke klaare onderrechtin- Gcfchiede-

gen en waarfchouwingen van alle opgeftelde Ketters voor handen waa- k^J"
ren , zoo konde men in de Hiftone daar omtrent te zeekerder gaan. on2« k,:r -

Daar men anders altyd , weegens fchuldige voorzichtigheyd , zorgen
moet , dat men niet hier en daar van de waarheyd te verre afwyke, wan-
neer het zoo zeer op zydige vertellingen aankomt : doch het ftaat een
verftandige Leezer altyd vry , het zeekerfte te verkiezen , en het overige

voor zyn Schryver te laaten ftaan. Om dan wederom tot de Nicolaïten te

koomen ; hunne werken worden klaargenoemd , naamelyk , dat ze Afgoo- H"nnc

den-offer hadden gegeeten , en hoereryebedreeven: waar uyt het ook ande- ïo^Ueyd.

re herhaalen , (f) fchoon zommige laatere Schryvers noch meer leerftuk-

ken van God en Chrifius daar by doen ; veel licht daarom , op dat aan
deeze Ketters niet veele dwaalende gevoelen mochten ontbreeken. Cg)
Daar het nochtans t'eenemaal onmoogelijk is, dat iemand in zulke zon-
den zoude leeven , en echter van God , van Chrifius , en van de overige ituk-

D 3 ken

(£) Tertullianus de Praefcr. c. 33. Philaftrius haer. 37. Auguftinus hxr. 10. Theodoretus
lib. II. Hsr. Fab. c. 1. Epiphauius 1. c. Hieronyro. de Sc. c. 107. (c) Irenseus I. c. 16. Ter-
tullianus l.c. Auguftin. 1. c. Hieronymus ep. 89. & Comment. ad Jefa. I. Theodoretus 1. c.

(d) Origenes <&* «»^«» 1. iv. p.840. & in Philocalia c. 1. (e) Conftit. Apolt. lib. vi. c. 6.

Confentiunt de Ebione Joh. Qericus Tom. xx. Bibl. Univerf. Curcellsus Diit de voce Trinit.
adv. Mareimm th. uit. Junnenlïus in Aétis Eruditor. Calend. Mart. Anno xxcit. p. 146. Rich.
Simon. Crit. N.T. c.8. Concedit IttigiusAppend. de Hxref. p.18. (ƒ) Irenseus lib.I. c. 27.
Conftit. Apoft. lib. vi. c. 8. (g) lreneeus lib. Ill.cn. Auguftiaus hxr. ƒ. Philöftrius hacr.33.
Epiphanius her. 25-.
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ken des Chriftendoms de zuyvere leere hebben , en gelooven , en niet

in doolingen vervallen omtrent de gronden van het geloove zelfs.

15. Men heeft ook wel een plaats in de Brieven van Ignatius (*) , daar

der Nicolaïten onreymgheyd walgelyk vertoond werd , deivyle hy , noch

Godes vrienden , noch Chrijti liefhebbers zyn konden , en daarom van den

H. Gee/i verlaaten ,
' en van Chriftus vervreemd waaren. Het fchynt ook

niet teegen de manier van deeze Man te zyn , dat hy een Ketter met
naamen noemen zoude, daar hy het eiders maar zoo verre gelyk alsver-

fwooren heeft , tot dat zy zich bekeeren zouden. Gelyk hy evenwel

noch eens van de onreine, Nicolaïten gewag maakt, als van valfch genoem-
de, welluftige> en bedriegers , en een ieder daar voor waarfchoud. Zoo
dat dan hun fchandelyk leeven zeeker genoeg is, en alleen maar de vraa-

ge overblyft, waar deeze Ketterye haar eerfte oorfprong van daan heeft.

Epiphamus geeft zich nochmaal zeer bloot , wanneer hy , na zyne op-

gevatte meeninge , die hy voor rechtzinnig houd , Ntcolaus iets toe-

fchryft, dat hem nooit in den zin gekoomen is. Hy geeft voor, dat

„ Ntcolaus een Diaken van Antiochien geweeft is , daar in de Handel.w. 5.

„ van gedacht word. Deeze , zegt hy , heeft een fchoone Vrouw tot een

„Huysvrouw gehad, met dewelke hy , na den aart der geener, die God
„recht yverig hebben willen dienen, in volkomene onthoudinge langen

„tyd geleeft hadde. Doch, na dat hy dit voorneemen hadde verlaaten,

„heeft hy zulks na veele uytvluchten, met de volgende leere willen ver-

,, fchoonen, dat die geene niet zaalig konnen werden, die niet alledaa-

„gen in onfeynigheyd leeven. Welk gevoelen niet alleen aan zich zel-

ve verfchrikkelyk,- maar ook voor iemand, die het de andere zonder be-

denken toefchryft, zeer gevaarlyk is.

16. Doch het is klaar genoeg, dat hy hier nochmaals uit zyne eigene

herffenen een Ketterye bedacht heeft : want , voor eerft is het niet te be-

wyzen , en het word ook van veele geloochend , dat deeze goede Nico-

laus een aanvoerder van zulke onreine 1 vogels is geweeft. (7?) Ja, daar

zich ook eenige hier over op hem hebben beroepen , zoo merken de ou-

den zeer wel aan , dat ze zyne welgemeende woorden kwaalyk geduyd
en misbruykt hebben. (/} Ten tweeden hadde Epiphanius moeten be-

wyzen , dat 'er ten tyden der Apoftelen een gelofte , of ten minften

,

zulk eene algemeene voorftellinge van onthoudinge , doorgaans in ge-

bruyk is geweeft, zoo dat men iemand voor ondeugend , of heel ftraf-

baar hadde gehouden , wanneer hy de plichten van den Echt naquam.
Derhalven komt deeze befchuldiginge daar maar alleen van daan , om
dat deeze Schryver eens op deeze meening gevallen was , en dat hy al-

zoo by deeze gelegenheyd die door diergelyke quaade vertellingen vaft

heeft willen maaken. 't Geene dan wederom een proef geeft , hoe veel

men zulke Ketter- boeken toe te vertrouwen heeft. Insgelyks is hier by
in een andere zaak aan te merken , dat de Schryver zich niet ontziet

,

van aan Joannes t of veel meer aan Chriftus , de fchuld te geeven , dat

hy de Nicolaïten daarom weegens hoererye befchuldigt heeft , om dat ze
in den Echten-ftaat leefden. Aangezien Chrtfius daarom een zuivere

Maagd tot Moeder heeft willen hebben , op dat geene van zyne Difci-

pelen t'eeniger tyd eens zouden komen te trouwen, (k)

17. Aldus heeft altyd de eene dooiende den andere iets willen aanwry-
ven , enkel en alleen daarom , dat hy zelfs in eere , en in de waan der

rechte

(*) Ignatius cpift. ad Philadelph. Smyrn.&Trall. Epiphan. 1. c. (b) Stephanus Gobarus ap.

Photium Cod.232.exIgnatio, Clemente Alex. Eufcb. III.c29.HiEr. Fab. c. 1. Conltit.Aportol.

lib. vi. c. y. (/') Auft. cit.&PolydorusVirgilius ]ib. vui. de Inv. rer. c.4. (A) Au£ter
Theodoretus III. Prxdcftin. har. 4.
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rechte leere mocht blyven. De naam der Nuolaïten is naderhand onder j«/ 1.

den /Intichrijt rot een recht fmaat-woord gemaakt geworden , daar de
wc

Geeftelyke alle die geene meede als gebrandmerkt hebben j die in de

200 genaamde Geeftelyke (laat trouwden. (/) Gelyk 'er ook in de nee-

gende eeuwe van zulke Nuolaïten als van Ketters gewag gemaakt werd,

die zonder twyffel door deeze naam voor eerloos en verwerpelyk ver-

klaard zyn. (/«) Ja noch te vooren (leid iemand , dat alle Ketters te

zaamen onder deeze eene naam begreepen wierden. (V) Voor 't overige

wil men zeggen, als of de Gnojlici van deeze eerfle Nuolaïten afgeko-

men \vaaren.\Vaar van wy in het tweede honderd jaar zullen hooren. Doch
zy zelve hebben niet lang geduurt, gelyk alle de overige, die inde eer-

fte tyden fchcuringen hebben gemaakt. Terwylen of de andere waare

Chnftenen met de gezeegende en aan hen van God gegeevene middelen

dezelve van haare bcosheyd afgekeerd , of ook de Heydenen hen zoo
wel als de anderen , die onder de Chriftelyke naam bekend waaren , al

by tyds verdelgd hebben.

18. Eindelyk is Certnthus noch onder de Ketters bekend , die ten ccrinthu*.

tyde der Aportelcn , en wel inzonderheyd , ten tyde van Joannes geleeft,

ja die ook zelf tegen zyn Euangelium zoude gefchreeven hebben , ge-

lyk als eenige van de Ouden aanmerken. Daar anderen evenwel maar

in 't gemeen verzeekeren , dat het met voordacht teegens eenige dooien-

de gefchreeven is. (o) Dit is zeeker , dat Cerinthits van Chrifius zeer zynW;
ftrydige dingen geleerd, en hem voor een enkel menfeh gehouden heeft,

die maar in wysheyd en heiligheyd iets byzonders booven anderen gehad

hadde, (/?) dewyl hy alles, dat van hem geloofd wierd , voor onmoo-
gelyk gehouden heeft , gelyk Irenaus verhaald : zonder twyffel , om
dat hy zyn blind vernuft heeft gevolgd. Waar meede de meenig van
Philajlrius zich niet quaalyk voegen wil , daar hy zegd , dat hy den verraa-

der judas noch geroemt en hoog-geacht heeft, daar hy echter Chrifius

voor zulk een groot Man gekend zal hebben. Gelyk hyook met het voor-

beeld van Chrijlus heeft willen bewyzen , dat men de Joodfe inzettingen

naaukeuriglyk mcefte nakomen. Qcf) 't Geene hywel byonderftellinge(rfi

hominem') kan gedaan hebben , terwylen hy teegen die geene geflreedea

heeft, die zich op Chrifius leer en leeven beriepen. Uit deeze grond
nu, daar op hy Chrifius verworpen heeft, zyn ook zyne andere (tellin-

gen voortgekoomen. Als, daarhy, gelyk gemeld is , de Mofaifche in-

zettingen noch bevefligen wilde, en zich ook teegen de Apoflelen en by-

zonder teegen Paulus zonder ophouden gefield heeft. (r) Ta hy heeft,

na het verhaal van zommige, opentlyk teegen dien Apoftel de (Irydvan

de Wet begonnen, daar in de Handel, cap. xi. en xxi. van gefchreeven

(laat. (j) Gelyk hem dan veele ook onder die valfche Apoflelen reeke-

nen, en meenen, dat Paulus , gelyk Joannes, ook teegen hem gefchree-

ven heeft, byzonder in de Brieven aan die van Cormthen 3 Galaüen en

Colojfen , daar in hy de valfche Apoflelen overhaald.

19. Men heeft van deezen Man een Hiftorie, die byna van allen voor m«j^.
bekend werd aangenoomen , fchoon de Ouden in de omflandigheeden ""•

daar van niet overeen flemmen, en de eerfle, daar het de anderen uyt-

genoomen hebben , zich daar op beroept , dat hy 't heeft hooren zeg->

gen , gelyk als het zommige van Polycarpus vernoomen hadden. „ Naa-
„ me-

(/) Concilium Turonenfe II. c. 19. (w) Auöor Anorrym. ap. Pith. Annal. Franc. p. 89.

(») Ambrof. Ansbert. Comm. in Apocal. Tom.xn t.Bibl. Patr. p.433. (o) Hieronymus de
Scr. c. 9. & prolcg. Comm.inMatth. Irenaeus lib. III. ca. Auguflinus &Theophylattus Proleg,
ad Joan. (p) Irenasus lib. I. c. 16. Tertullianus de Praefcr. c. 48. Theodoretus lia.il. Hasr.

Fab. c.3. (q) Indiculus Hserelium apud Hieronym. c. 10. (r) Epiphanius hxr, 28. n.8. Auto?
Pr*deftinat. c.8. (s) Epiphanius 1. c. n.'a. Philaftrius hser. 36.



3 2 KERKELYKE I.Boek.

ï" r '•
j, melyk , dat Joanms te Ephefen in het gemeene Bad hadde willen gaan

,

„en Cerinthus daar in gezien : waar op hy , zonder zich te baden, daar

„weeder was uytgegaan, bezorgt zynde, dat het huys mochte invallen,

„ dewyl deeze vyand der waarheyd daar in was. (7) Dit verhaal heeft

niet zonder bydoen en onveranderd konnen blyven , alzoo men terftond

daar bygevoegd heeft , dat Joannes dit uyt een enkele haat teegens Ce-

rinthus gedaan hadde, en dat hy met 'er haaft daar uyt was geweeken j

doch Irenaus geeft de fchuld daar van alleen aan zyne bekommernis.

Verders zegt men, dat hy op het ingeeven van den H. Geeft in 't bad is

gegaan, dewyl hy zulks anders niet gewoon was te doen. (V) Item, dat

het huys aanftonds op den Ketter was neergeftort , en hem gedood had-

de, niet teegenftaande hy noch in 't midden van de tweede eeuwe zal

geleeft hebben. Ik fwyge, dat eenige Ebion daar voor neemen, of, om
de zaak te helpen, dit van alle beyden te gelyk verzeekerd hebben, daar1

doch deeze, gelyk aireede aangemerkt is, wel nooit in de weereld mag
geweeft zyn. Qx) Met deeze vertellinge nu hebben zich de ontydige

yveraars en kettermaakers wel weetente behelpen , terwylen zy allehun-

ne onrechtvaardige en liefdelooze werken daar meede hebben willen toe-

dekken. Defweegen zy ook den lieftalligen Joannes hier by zulk een

toorn en verbittertheyd toefchryven , fchoon by de eerfte Schryvers maar
te kennen gegeeven werd, dat Joannes gevreeft heeft, dat hy zyneftraf-

fen deelachtig mogte werden •, dat waarlyk in lang nog geen haat teegen

dien perzoon betuygt , alhoewel hy zyne boosheyd niet bemind gehad
heeft.

zyn ïeer 20. Zommige fchryven Cerinthus noch een groote dwaaling toe, daaf

aMd/Vyk. de oudften echter en veele nieuwe niets van gedenken, die anders alle zy-
ne leeringen opgeteekend hebben. Doch eenige eigenen hem deeze leere

toe, „dat Chrijlus een aards ryk zoude oprechten , en dat zoude , na

3i zyne meeninge, (om dat hy zeer vleefchelyk geweeft zal zyn) in flem-

3, pen , zuypen en alle ontuchtigheid beftaan , daar by hy iets tot een
„fchyn van feeftdagen, ofreren en flachten geleerd had. (y) Dit, zeg-
gen de nieuwe Schryvers verder, hebben Irenaus , TertuUianus en ande-

ren overgeflagen , door dien ze met hem in gelyke doolinge geftooken
hebben. (V)Doch dat is een groove en onbefcnaamde befchuldiging van
deeze waarde mannen , aangezien zy uyt de Openbaaringe Jefu Chrifti ,

gelyk als die aan Joannes gegeeven is , van een heel ander ryk gefchree-

ven hebben , als die geene ergens gelooven en hoopen mochten , welke
zoo een aards en vleefchelyk ryk op aarden lief hadden , en by haare vet-

te geeftelyke inkomften en karfpellen onder het verval bezaaten. Tot
diergelyk een onverftand , of moetwillige verdraaijingen , behoord ook,
wanneer men, met vermenginge van een vleefchelyk en geeftelyk ryk van
Chrifius , Cerinthus tot een voorganger der geenen gemaakt heeft , die

doch dit laatfte alleen voor gewis erkend hebben. Eeven als men met
verwondering leeft, dat eenige al toen ter tyd de Openbaaringe van Joan-
nes daarom verworpen hebben, in meeninge, dat Cerinthus die, byzon-
der het xx. hoofdftuk, verdicht hadde. (a) Zoo pleegen blinde gemoe-
deren het goede met het kwaade zoodaanig onder een te mengen , dat ze
zich, om het rechte alleen te behouden , onmoogelyk daar weeder uyt
konnen redden. Verders, wanneer men deeze vertellinge voor bekend

wil

(l) Irenssus lib. III. c.3. Eufebius lib.III. cz8.& IV. c.14. Timotheus presbyter de Recept.
Haer. ap. Cotelerium Tom. III. Monum. Eccl. Grax. (te) Epiphan. hser. 30. Hieronymus
Dial. adv. Lucifer. (x) Epiphan. Hïeron. I. c. Baronius. ( y) Dionyfius Alexandrinus ap.
Eufeb.III. c.28. Auguflinus haer. 8. & lib. xx. de Civ. Dei c. 7. Iheodoritus lib. 1. Her. Fab.
c.3. (z.) Pameliu* ad Tertull. de Prxfc. c.48. («) Eufebius Il.c.if.
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wil aanneemen,zoo fchynt die Cerhithns tot zulke dwaaze gedachten ge- J*V*

bra<t te hebben, orn dat hy vin Jefus voorgegeeven hadde , dat hy iets

byzonders van Chrijlus geweelt was. Dat deeze (Chrtjlns namelyk) by

zvn doop in de gedaante van een duyf op hem gekoomen , doch by zyn

lvdcn weder van hem geweeken was, zoo dat Jefus alleen zoude geftor-

ven zyn. (b) En dat deeze Chriflus nu noch eens moede hêerfchen , de-

wyl hy toen in Jefus noch niet heerfchen konde. ..

21. By de navolgers van Cerwfhus, word ook Papi/ts , een opziender p»p>'m

der Gemeente te BierapoUs , die onder Ttsjmws gekeft heeft , ten on- DdSp.

rechte gereekend, als of hy, een authcur van het ryke Jefu Chrifli, door

Joannes voorgedragen , zoude geweelt zyn. Schoen veele dit niet dur-

ven beftaan ," en hem, by de Vertellinge Van deeze zaaken, of geheel

vcriwygen , of liever een ketterye der Man teheen uyt de Papiniamjlen

maaken. Maar dit houden ook de oudfte Schryvers llaande , alhoewel

ze ten deelc zydig zyn, dat hy Joannes de Enangeltft noch- zelf gehoord,

en alzoo dat geene van hem geleerd heeft , dat men hier na' zekerder in

hem als in Joannes heeft verworpen. Alhoewel hy het niet uyt, blocte Deflïifs

mondelinge overlcveringe, en veel minder uyt de leer van Cerinthus , ge- °a 2

r

tdi;.e
v

vat heeft ; gelijk hy daar over bdchuldigd werd , maar de gefchreevene
u

woorden in de Openbaaringe van Joannes trouwelyk gevolgd heeft ; men
weet ook voor zeeker, dat hy met de Difctpel van Joannes , namentlyk

Polycarpus op 't naaufte verbonden is geweelt , en omgegaan heeft, (f}

Ja, fchoon hy naderhand al van Vamafits , de Roomfche Bilïchop, ne-

vens Apoïlinaris ,als een ketter verdoemd is gewerden, (&) zoo field hem
doch het nieuwe Roomfche Martelaars-boek oneer het getal der Heili-

gen, (f) Dat eeven zulk een onzeeker gevoelen te kennen geeft , dat men
van hem gehad heeft, gelyk men by bufebius klaar ziet, in wien zich de
hertstochten zoo zeer openbaaren. Want, te vooren roemt hy hem als

een welfprekend en in de Schrift ervaaren man. Gelyk meede Hierony-
mus eene voortreffelijkheyd en cierlijkhevd in zyne fchriften erkend: ee-

ven als andere hem ook eene groote achtbaarheyd toefchryven , en hem
zelfs een ftandvaftig voortplanter en verdeediger van 't Chriftelyke ge-

loof, en een vlytig navolger der Apoftelen noemen, (ƒ) Des niet te min'

wil Evfebius uyt zyne fchriften gillen, dat hy van geen byzonder oordeel

is geweeft, dewijl hy de geeftelijke en verborgene leeringen der Apofte-
lcn na de letter heeft opgenoomen. En ondcrtulfehen hebben, na zijnd

getuygenifle, zoo veele groote Leeraars, en onder hen de beroemde Ire~

naus , deezen eenvoudigen man zoo eenvoudig gevolgd, die gewifTelijk

eeven het zelve oogmerk, zls Papias , gehad hebben , die van zich be-
kend, dat hy niet op die geene ziet, die veel , maar welke de waarheyd
leerden , niet die allerhande vreemde dingen voortbragten , maar alleen

't geen de Heere , de waarheyd zelve , gezegt hadde.
22. Uyt deeze en andere Hiftorien kan men klaar zien, hoe in de vol-

gende tijden dat geene zoo ras omgeftooten is , wat onder de Apoftelen
en hunne leerlingen in de eerfte eenvoudiglieyd vaft gehouden is geweeft.
Zoo dat men zich wel gaerne zelve teegens hunne fchriften zoude aan-
gekant hebben, indien zy niet alreede eenpaariglijk aangenoomen waaren
geweeft. Hoewel zich toen ter tijd ook noch geene órïderftonden , om
de waarheyd zoo opentlijk te verwerpen , als hier na onder het verval

wel'
(l>) Irensusl.c. (f) Eufebius III. c.ult. ex Irenseo. (d) Baronius anno cxnx. n. z.

&'

Bemh.LuzenburgiusCatal. Hxret. (?) Martyrologium Roman. d. 21. Febr. (ƒ) Eufeb. UI.
c. 3j. Hieronymus c.28. ad Lucinium. (g) Trithemius de Script. Eed. in Papia. Eufeb. III.

c 3Ü. Nicephoruslib.IlI.c.20.

/. Deel. E
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t«* *. wel is gefchiet } daar men diergelijke leeringen enkel onder de gruwelijk-
xoz C

'

fte doolino-en wilde tellen. Doch dit , en meer andere zaaken , zullen

in de volgende eeuwe noch beetcr verklaard worden.

VYFDE HOOFDSTUK.
Van de voornaam/Ie Leerpunten in de eerfte eeuwe.

§. i.

De hoofd- r-jË Oo wanneer wy na de gewichtigftehoofdftukken der leere willen vraa-

deVSe /

j

gen , zoo moeten die uyt de oude en zeekere fchriften van die ty-

Sjj*
" den gehaald werden , die echter zoo weynig , als andere fchriften daar

toe bekwaam zyn, om een volkomen^/fcwa of geitel daar uyt te trek-

ken j dewyl de eerfte Leeraars diergelyke bepaalingen van Geeft en ge-

loof nooyt in den zin gekoomen zyn. Deeze aaloude fchriften zyn nu
na het eenpaarig gevoelen der verftandigfte , behalven de Bybelfe boe-

ken van het Nieuwe Tejtament , de gedachte Sendbnef van Clemcns aan
— die van Corinthen , waar toe ik noch de Brieven van Ignatms en Polycar-

pus voegen wil, dewyl zy doch ontrent, of kort na het eynde van deeze

eeuwe meeft gefchreeven zijn. Ik zal dan de plaatzen uyt de hoogduyt-

fche druk bybrengen , op dat een ieder die zelfs zal konnen nazien , en

te lichter de connexie of t'zaamenknoopinge daar van onderzoeken. Waar-
by ik ook, na dat het de noodzaakelijkheyd vereifchen zal, de overeen-

ftemminge der Apoftolifche fchriften zal ftellen. Echter zal ik dit voor

af inzonderheyd bedingen , dat ik de voetftappen der Apoftolifche

Schriften maar alleen zal na volgen , en niet, de gemeene en nader-

hand opgebrachte termen of vreemde woorden , en ftellingen , belyde-

niflen oïfyflemata , door dien het anderfins de naam van een zuyveren
onzydig verhaal der eerfte en oudlte Godgeleerdheyd niet zoude kon-
nen voeren, alzoo het oude zich op dien voet na het jongere , op een

verkeerde wyze , zoude moeten voegen. Waarom my ook geen verftan-

dig menfche deeze of geene misftellinge verwyten kan , daar ik die maar
Tot een enkel verhaale , en tot een proef voorftelle , wat ik gevonden hebbe.

Doch van de zaaken zelfs zal ik maar de hoofdpundten kortelyk met
haare eygene woorden aanroeren , hoe zy eenigzins den grond der Chri-

Jlelyke leere aanwyzen : en dit maar alleen in de twee eerfte eeuwen , in

welke het, in vergelijkinge van het volgende verval , zich noch op zyn
befte heeft vertoond. Want alle punften in 't byzonder , door alle ty-

den , volkomentlijk te verhandelen , zoude dit werk te groot maaken.
Schoon men ondertuffchen die geene niet voorby gaan zal , welke tot de
waare grond des Chriftendoms behooren, de welke nochtans, dewyl zy
den ouden Adam aangaan, meeft in de Schoolfe Godgeleerdheyd voorby
gegaan werden.

G
e

r

ioo(l

d" 2 " ^e grond nu der eerfte Chriftenen, daar alle hunne kenniffe vaft op
ci.nitus ftond, was , God zelf met zyn licht , en zoo , als hy zich in Chri/liis

Jefus zyn Zoon geopenbaard heeft. Daarom fpraaken zy na de getuyge-
niffen van Chriftus en van zyne leerlingen daar van op de volgende wyze:
Clemens, in fijn brief , op het hondertfte blad : Doorhem (Jefus Chri-
ftus) zien wy als m eenfpiegehhet onberifpelyk en hemelfch weezen deszel-

ven (Gods) uyt 2 Cor. IV. 6. Door hem zyn de oogen van ons hert geo-
pend. Door hem aanschouwt ons onverftandig en verduyjlerd verjiand zyn

En aiiem wonderbaar licht. Door hem heeft ons de Heere zyne onfterffelyke kenniffe

willen



y.Hoofdfl. HISTORIE. 3?

willen laaten proeven , die het ttytfchynzel zijner hecrlijkheyd is. En Jj*$
Ignatius zegd van zich en zyns gelyken: Wy hebben de kenmffe Gods ont- p»s a-

pingen) welke is Jefus Chrtftus. En pag. 62. Ik hebbe Chriflus tot de al-

deroudflc grond : of, gelyk het Martyn Muller op de kanc verklaard:

Chrtftus is de regte Schrift , in hem is enkel waarheyd. Gelyk hy ons ook ^a

"n 's*

waarfchouwt voor de dooiende, dat men na geen andere meer hoorenzou- Lce««.

de, dan alleen naar Jefus Chrtftus, die maar in de waarheyd (preekt. Ins- «,*>,

gelyks,d<^ men 'ssyne ooren zoude toe floppen , wanneer iemand buyten Jefus

ChrtftusIpreekt . Waarom hy ook zegd , dat zy door de geheymems van p.7 ».

Chrtftus het geloove ontfangen hadden , en daar by met alle lijdzaamheyd

volhardden , op dat ze bevonden mochten werden waarachtige leerlingen

van den Heere Jefus te zyn , die alleen haar Leeraar is. En, toen hy ookbyg*

van zyne Gemeente weg genoomenwierd, vertroofte hy ze daarmeede, ^«""ki

dat het altyd aan de uytterlyke Leeraars niet geleegen is, maar de geloo-
L""ats-

vige hadden den Heere in plaats van hem tot een harder. p '
8 '

3 . Door hem witten zy van het Prophetifch ampt van Chriflus en zy- *°"™(*

nczalvinge, en bevonden, dat hy hen alles leerde, en dat zy niet vari-«nenvo.u

nooden hadden, dat hen iemand anders leerde, maar zy wiften alles, £"'8.

1 Joan. II. 20. 27. Want de Heere heeft zyn hoofd daarom laaten zalven,

op dat de reuk der onfterffelykheid van hem op de Gemeente zoude overgaan,

gelyk Ignatius zegd. Die ook van zich zelve belijd : dat het leevendtge

waater, dat in hem fprong , (uyt Joan. iv. 14. vu. 38. 39.) innerlyk

tot hemfprak: komt hier tot den Vader ! En hier toe vereyfcht hy elders, p.ss,

dat men het Woord van Jefus Chrtftus geheel bezitte. Want alzoo kan men
ook waarachtig zyneftemme hooren, op dat men volmaakt zy , op dat men
door het Jpreeken doende zy , en door hetjwygen gekend werde;dat op deeze wy-

ze het woord alzoo recht in den binnenfte grond der ziele verborgen zy , P . 57 .

gelyk Clemens fchrijft, dewyl de eenige God door zyn Zoon zich geopen- vu-
baard heeft , die zyn eeuwig Woord is , waar door naamelyk de wil des

Vaders de menfchen bekend werd , na de getuygenis van Ignatius. Dus oPcnbM .

erkenden zy nu een Goddelyke openbaaringe, die in den Heere gefchie-
*G

%
l

y3!A

den moefte, daar Paulus de Geeft der wysheyd en der openbaaringe den

Epheferen toewenfchte. Ephef 1. 17. Gelyk ook aan hem zelfde gehey-

menis van Chriflus na de openbaaringe bekend gemaakt was geworden.

cap. 1 1 1 . 3. Dat alzoo de openbaaringe des Geefts aan een ieder tot nut

gcgeeven wierd, 1 Cor.xn.j. xiv. 26. Daarom begeert Clemens , dat p.105;

de Chriftenen in de diepte der Goddelyke kenmffe zouden inzien. Ignatius

eifcht van Folycarpus , dat hy bidden zoude, ten einde hem het onzïcht- p. 16.

baare openbaar mogt werden : en van de Romeynen hoopt hy , dat God
en de Vader zelfs en de Heere Jefus Chrtftus , het hen zonden openbaa- Ch°rU£s

"

ren , dat hy de waarheid zeyde. Even als Chriflus beloofd hadde , Joan.
xiv. 21. na de toezegginge des Vaders, Jerem. xxxi. 34.. Joan. vi.45.
dat zy alle van God geleerd zouden zyn, en dat hy zich zelve openbaaren

wilde, of zelf in hunne herten inlichten en fchynen. 't Geene vervuld
wierd, wanneer de Chriftenen, gelyk de Thejfalonicenfers , zelfs van God
geleerd waaren , wat ze doen zouden. 1 The

ff.
1 v. 9.

4. Doch , op dat de menfchen , van weegen hunne aangeboorene on- schriften

achtzaamheyd , ook een wegwyzer van buyten tot Chriflus mochten heb- ^««n"
ben , zoo wierden zy op de fchnften en Hemmen der Propheten en Apo- fc

n

n

Apotte"

Jlelen geweezen. Dat Woord moefte in een ieder zoo lang meeftendeels
eerft fchynen, tot dat de dag zelf aanbrak, en Chrtftus , de morgenfter-
re, zelf opging. 2 Pet. 1. 19. En zoo was het toen ter tijd in den begin-
ne van 't Euangelium met de gemeentens gefchaapen , dat zy wel anders

E 2 geen
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)
j" r J - geen gebrek aan eenige gaaven hadden , maar nochtans de openbaaringe

van Chriftus moeiten verwachten, die in hen noch niet gefchied was, ge-

lijk de Corinthiers i Cor. i. 7. en de Ephefers noch in zulk een trap des

Chriftendoms ftonden EpheJ. 1. 17. Daar van daan hadden de meefte ool<

noch melk van doen, en waaren noch maar kinderen, met welke Paulus

noch op menfchelijke wijze fpreeken moefte , Rom. vi. 19. Hebr. V. ia,

vi. 1. 1 Cor. ui. 1. En waarom hy hen tot vlytige oeffeninge des uyt-

terlijken woords, tot gehoorzaamheyd teegen de Leeraars, tot oprechte

houdinge des Avondmaals , en noch andere oefFeningen vermaaande. De
Gemeente te Tbejjalonica alleen mochte zoo verre gekoomen zyn,dat zy
zelfs van God geleerd was, en dat het niet van nooden was aan haar te

fchryven, 1 Thejf. iv. 9. Dieswegen ook deeze zendbrieven in zulk een

trap des Chriftendoms tot een reegel konnen dienen , waar ia die Chrifie-

nen toen ter tyd over een kwaamen. De zaaken dan in een andere (laat

zynde, zoo konde geen ziel met reeden zoo gebonden werden, dat ze
niet verder zoude hebben durven gaan , en toeneemen , als waar toe zy
ook aangemaand wierden. Aangezien die Schryvers zelfs dikmaals ge-

tuygen , dat zy veele dingen , die de menfchen toen ter tyd niet begrce-

pen , of ook , wat de weereld niet verftaan en vatten konde , t'eenemaal

achterlieten en verfweegen Joan. xx 1 1 . Hebr. v. 1 2. 't geene dan nood-

zaakelijk hier na een ieder door de H. Geeft zelf heeft moeten ingegee-

ven werden. Ik laat ftaan , dat de Apoftelen haare mondelijke leeringen

en overleeveringen nevens de fchriftelyke fielden, en alzoo toonden, dat

zy niet alles en voor allen in fchrift achterlaaten konden , 't geen dan de
anderen op dezelve wijze van God verwacht hebben 2 Thejf. 11. 15. 111. 6.

Aangezien het meefte in de brieven maar op zeekere geleegenheeden en
voorvallen gefchikt was, welkers hoedanigheyd , by alle niet eeven gelijk

en bekwaam is geweeft.

dn™^ f" lelijk dan ook de Apoftelen zelfs haare voorftellingen tot een proef
' overgeeven , en daar neevens , tot een bewijs , de Propheten altijd aannaa-

ien , zoo en fchaamen zy zich ook niet opentlijk en oprecht te beken-

nen, wanneer zy iets van zich zelve zeggen , op dat zy de geweetens

daar door geen ftrik of laage leggen, gelijk de Godgeleerde dit wel uyt-

drukkelijk ftellen, (Centur. Magdeburg. 1. lib. 2. p. 28.) ziet 1 Cor. vu.
é. 10. 12. 35. 2 Cor. x. 15. xiii. 17. Om dat 'er zomwylen zulke din-

gen voorkoomen , die wel wat nadenken geeven ,en die niet zoo los heen

van een ieder aangenoomen mochten werden , of welke zaaken van kleyn

gewicht in zich hielden, gelyk iOr.xi.4. enz. Derhalven ook dieswe-

gen de eerfte Chrijlenen uyt de regeeringe van God de rechte maat of
wijze te neemen hadden , hoe zy hen aan deeze fchriften moeften hou-
den , en daar by alles proeven , gelyk hen zonder uytzondering bevoo-

len was , 1 TheJ?. v. 2 1 . ten eynde ook hier in de eere aan God alleen

bleef, en geen andere God neevens hem ergens uyt gemaakt wierd. Ge-
lyk zy dan nergens een bevel of voorfchrift vonden , dat deeze of geene
fchriften alleen tot een Canon of richtfnoer des Chriftendoms moeften aan-

genoomen werden. Daar men in 't Oude Teftament wei in de 2000. jaa-

ren geen gefchreeven Woord hadde , en echter daar na geen zeekere
Canon of richtfnoer maakte, alhoewel het Nieuwe Verbond daar noch niet

en was, daar in de eene broeder den ander niet behoefde te leeren. Maar
dit hebben lang hier na de lieden neevens de Geloofs-bclydeniflen opge-
bragt, om voor de Geweetens een ftrik te fpannen, gelijk beneeden aan-

geweezen zal werden. Hier en teegen verbonden de Apoftelen hunne
toehoorders niet aan dit of dat , aan zeekere voorfchriften of regelen

,

maar
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maar aan het voorbeeld der leerein't gemeen, aan het heylzaameWoord J&ti
van 't qeloove , en van de liefde Jefit , aan de regeeringe en openbaarin-

ge des tl. Geefts. Waarom men ook by Eufebius en andere vind, dat

de Gemeentens ettelyke 100. jaaren lang niet alle zeeker en eenig hier in

gewceft zijn , welke fchriften der Apoftelen opregt waaren of niet. En
wel voornaamelijk, wegens de Zendbrieven van Jacobus , Judas j Pe-

trus, 'Joannes, en die aan de Hebreen, dewijl ze zich aan geene letterlij-

ke reegel uytterlyk alzoo verbonden , maar de Heere zelf in hunne har-

ten plaats gaaven , hoe hy hen leyden wilde. Die hen ook alles te leeren

en te verkondigen getrouwelyk toegezegd hadde. Want anders zouden

zy Uchtelyk ook een zeeker boek uyt zulke fchriften hebben konnen

mauken, indien zy het zoo noodig geacht hadden. Hier en teegen zon-

derden zy deeze zoo t'eenemaal niet van andere fchriften af, dat zy ook
ettelyke 100. jaaren lang andere brieven, als die van Clemens , Polycarpus

en diergelyken , niet eeven zoo vlytig en opentlyk laazen en overdach-

ten, als die der Apoftelen. Welke dan ook , hoewel zy na deeze ge-

fchreeven waaren , echter maar het Oude Teftament bybrengen , maar

zelden eenige woorden van Chrijïus of van andere , die men ook in het

Nieuwe Teftament niet eens en vind. Ja, zommige meenen, niet zon-

der grond, dat veele fchriften der Apoftelen verlooren Zyn , ook die i

daar zy zelfs van gewag maaken, als , de Zendbrief aan die van Laodi-

cea , de derde aan die van Theffalomca en Cormthen. Zoo dat geen zul-

ken canon of reegel, als hier na te voorfchijn quam,in deeerfte tydenop

het alderminfte bekend is geweeft , als wanneer nogtans de waare en on-

bedriegelyke kracht des H. Geefts zelfs de geloovigen tot een canon en

tot een reegel diende , en t'eenemaal genoeg was , zonder bekommernis

voor eenige dwaalingen of -ftrydigheeden.

6. Ondertuflchen vermaanden nochtans de Apoftolifche Mannen i dat

men deeze fchriften vlytig zoude leezen en overdenken. Waar van mert

zien kan Clemens p. 58. 61. Ignatius p. 8. 18. en Polycarpus 'm de uyt-

geeringe van Ie Moyne p. 58 61. Ignatius p. 8. 9. Waar toe zy dan ook
de hulp des H. Geefts vereyfehten , dat de gebooden des Heeren in hunne

hei ten gefchreeven , en in de vreezeen waarheyd aangenoomen mogten wer-

den, na dat zy die diep ingezien hadden, gelyk Clemens van Gods woor-

den , Zy zyn"dan gefchreeven of niet, p. 4. 27. 68. aldus fpreekt. En
Polycarpus zegd , dat die geene de Antichrijt is, welke Gods JVoordennanr

zyn eyge lujï verdraaid. Maar inzonderheyd bevoolen de eerfte Leeraars

de hunne het Euangelium aan, p. 8. en weederom zoo zeer niet de uyt-

terlyke boeken en letteren , maar zy noemden het Euangelium met Igna-

tius de volmaaktheyd der onfterffelykheyd , die iets voortrejffelyks vermogte

,

naamelyk , de toekomjie , het lijden en de opjtandmge van Chrifius. Daar-

om drongen niet alleen de Apoftelen zoo zeer op de eygene woorden, de Eyg«

leer, en de gebooden van Chrijïus , Hand.xx.3j. Ephej.vi.14,. Col. iv. va°n°chii-

16. 2 Sendbr.Joan. f. 9. maar ook hunne Leerlingen zelfs. Clemens
ftus<

zegd , zy zouden dog meeji aan de woorden van Jefus Chrijïus gedenken ,

die hy gefprooken en geleerd hadde. En Polycarpus p. 17. en 60. Zy zou-
den gedenken, wat de Heere gezegd hadde, en hem met alle vreefe engoed-

willtgheyd dienen , gelijk hy hadde bevoolen, en de Apoftelen, die hen het

Euangelium verkondigd hadden , gelijk ook de Propheeten. Zoo dat die

Mannen de Schrift hoog en dierbaar hielden, maar nochtans van dezel-

ve , gelyk van andere middelen van hun heyl en zaaligheid niet meer
werks maakten, als zy in der daad van God daar toe geordineerd waaren.

Derhalven zaagen zy maar op de kragt en den Geeft } en hielden zich met de

E 3 bloote
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bloote letteren van het waare weezen in 't minfte niet op , of met ver-

zaameling, bybrenging, en vernuftige verklaaring van veele fpreuken,

fpreekwyzen en woorden , die de kragt zelfs verhinderden. Gelyk de

Goddeloozen en huychelaars doen , die het waare Woord Gods niet

hebben.

7. Verders konden ze by zulken manier van doen niet alleen in de

kennifle Gods en Chnfti toeneemen , maar ook vaft en onbeweegelyk

daar in blyven ftaan. Ignatius fchryft daar van in 't gemeen : Die het

Woord van Chriftus bezit , die kan ook waaragtig zyne jlem booren, op

dat hy volmaakt zy. En van zig zelven zegd hy , dat hy m alle /lukken

met gebonden zy, en de Hemeljche dingen en de bngelfche ordeningen , en de

gezette heerfchappyen van het zigtbaare en onzichtbaare wel wijle. Cle-

mens vorderd van de Chriftenen, dat ssy. in de dieptens der Goddelykeken-

mjje zouden /««/>». Hypry ft ook in dezelve de volkoomene en onbednegelijke

kenniffe , welke in hen voor zaalig geroemd werd. En Ignatius zegd van

de zeekerheyd van de gronden des geloofs, zoo als die in de Chriftenen

lag, dat zy zig niet lieten bedriegen , want zy waaren volkoomentlykGoas

eygent. Van zig zelven gedenkt hy insgelyks , dat zijn geefi zig niet laat

verleidden , om dat hy die van God hadde ontfangen. Dat deeze wijlen

van wie hy gekoomen was , en waar heene hy voer , en dat hy het verbor-

gene [irafte , dat hy den Heere niet liegt , en de Heere hem ook met: op
dat hy alzoo in zyne kennifle zeeker zy. En derhalven was htt ook
moogelijk, dat zy hen zelve konden leeren , hoe zy in 't gebod des Henen
zouden wandelen, gelyk als Polycarpus begeerde. Want deeze kennifle

werkte in hen , dat zy op zijn Woord zorgvuldig agt floegen , na dat de

Geefi enkelijk over hen was uytge/iort , en dat zy zig zelfs door zijne ge-

booden en beveelen fierkten , (door dien het naamelyk een leevendig

Woord, en geen doode letter was) om in zyne woorden altyd gehoorzaa-
rnelyk te wandelen , volgens de uitdrukkinge van Clemens.

S. Zoo veel nu van de grond en het beginfel van hun Geloof. Wat
de hoofdzom van hunne Leere zelfs aangaat, zoo fpraakeu ze voor eerft

van de Godheyd geheel anders, als men hier na uyt de inzettingen der"

menfehen begonnen heeft. Zy noemden daar by, uyt Matth. xxiix. 19.

Den Vader, Zoon , en H Geefi (ziet Clemens p. 60. Ign. p. 53. 7b.)

nochtans zoo , dat zy , gelyk de Apoftelen , meeft des Vaaders en des

Zoons alleen gedagtig waren, doch zelden des H. Geefts, welkers oor*

zaak hier niet te beflechten ftaat (ziet Ignat. p. 1. 22. 23. 28. 43. en 77.)
Van Chrijius inzonderheyd volgden de leerlingen de uitdrukzelen der

Apoftelen zelve na , en ze wiften niets van de hier na ingevoerde woor-
den der Drievuldigheyd , Perzoon, zelfjlandigheyd , l^ia<Qr , en dierge-

lyken. Veel minder hadden ze een onzuiver of heel afgodifch begrip

van het Goddelijk Weezen, gelyk de verdorvene Chriftenen hier na,

tot groote ergernis der Jooden , aannaamen en uytdrukten. Daar de
Leeraars niet wiften, hoe zy met hun vernuft, en veele Wysgeerige in-

vallen en konftwoorden , de Godheyd afmeeten , befchryven , en ande-

1. ren om hen na te fpreeken genoeg dwingen wilden. Zy bekenden dan
van Chriftus , dat hy waaragtig Gods Zoone was , zyn eeuwig Woord
(Ignat. p. 2.35. en 49.) het uytjchynzel en de Scepter van zyne hcerlyk-

heyd, (Clemens p. 20. 4.) dat hy ook voor de tyd des wecrelds by den
Vader geweefl , en aan het einde verfcheenen was , (Ignat. p. 47.) Die
ook, na zyne heerfchappye , het Rijk aan God en den Vader weeder-
om oyergeeven, en hem zelfs onderdaanig zoude weezen, op dat God
alles in allen zy, uyt 1 Cor. xv. 24. 29. Verders noemden zy hem ook

God
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God (Ignat. p. 30. 39. 77.) dewyl in hem alle volheyd der Godheyd J>"J-

lichaamelyk woonde. Col. 1 1.9. en de Vader hem geheyligd en gezon-

den hadde, gelyk hy zig zelfs wecgens deeze naam verdecdigde, Joan.

x. 3vJ-,
Ondertuffchen hadden zy doch met Paulus maar eentn God, naa-

m^ivk de Vader, en eenen Heere , Jefus Chriftus, 1 Cor. vm. 6. gelyk

hy zelfs geleerd hadde , dat de Vader alleen de waare God zy, en Jejus

Lhrtjl us gezonden hadde, en nevens hem alzoo gekend moeite werden.

Joan. xvii. 3.

9. Alzoo noemden zy verder den Vader een God van Jefus Chriftus t

uyt Evh. i.y.ij. en onderfcheidden hen beydealdus, dat zy hen noem-

den , God en de HeercJefus Chriftus ,uyt 2 Cor. i. 3. 1 Petr. 1.3.2 Petr.

1.1. Gelyk als hy zelfs den Vader zijn God genoemd hadde. Matth.

xxvii. 46. Joan.xx. 17. Openb. 1.6. 111. 12. ('ziet Ignat. p.zl. Poly-

carp. p. 1.) Zy beleeden ook, dat de Heere Jefus aan God en zyrt Va-
der, als aan zyn Hoofd hmg. 1 Cor. xi.3. (Ignat. p. 28.) Dat hy des

Vaders navolger was, (p.61.) en dat hy zonder hem niets deede. (p.

47.) uyt Joan. vi. 38. Gelyk hy zelve ook wel duydelyk getuygd had-

de, dat de Vader grooter wasalshy. loan. ~x.iv. 20. Weshalven hy ook al-

les van hem ontfangen heeft , en niets van zich zeiven doen konde.

Maith. xi. 27. xx. 23. lom. v. 19. Pat de Vader alles door de Zoon
doet , ook door hem gepreezen word , en zig door hem openbaart

(I^riat. p. 27.49. Clem.p.i. Polycarpus ap. Eufeb. iv.c. 15.) uyt Colof.
1.16. Ephef. 1 1 1. 9. 11. Hebr. 1.2. En hoe door hem alles gefchaapen

is. Coloff. 1. 16. en dat hy alzoo zelfs de eeriigeboorene aller creaturen

zy. i'-i'). Het begin der Scheppinge Gods, Openb. 111. 14. die hem
gemaakt heeft. Hebr. 1 1 1 . 2. Door deeze geduurige Hoogepriefter pree-

zen zy God den Vader, en hem, met hem, in den H. Geeft, gelyk Poly-

carptis noch aan zyn einde beleed (Eufeb. 1. c.) en ze verlangden in'tge-

loove, dat Chriftus alles in allen worden mocht , Coloff. 1. En als zy
zoo eenvoudig by de uytdrukkinge van Chriftus en ook van de Apofte-

len, weegens deeze geheymenis, vaft bleeven ftaan , gaaven zy hem alle

de eere, die hem van den Vader toegefchikt was , en ze hielden hem
voor de eenige oorzaak van hunne zaaligheyd , door dien ze hem gehoor-

zaam wierden , gelyk we haaft zullen zien. Waar in zy den Vader
door hem behaagden , eerder als de huychelaars in de volgende tyden,

welke voor Chriftus wel alle eertytelen bedagten , en bybragten , dog
hem zelfs in 't geloove niet gehoorzaam wierden , ook met haare woor-
den-twifteryen en vervolgen , alle liefde en overige Chriftelyke plich-

ten vergaaten, en met hun doen hem meer fmaat aandeeden, als zy hem
met haare inzettingen vereerd hadden.

10. De eerfte Chriftenen geloofden vorders van Chriftus, dat hy ^M
waarachtig in den vleefche (cv <r*£x)_) gekoomen was , en ze {telden niet vaüB$i

Joannes 1 Joan. IV. 2, 3. wie dit niet belyd , die is de Antichrift

(Polycarp. p. 8.) Verders, dat Hy naar den vleefche was uyt het gejlagte

van David, uyt het zaad van Abraham (Clem. p. 41. Ignat. p. 39. 2. 39.

72) en wel uyt den H. Geeft gebooren. p. 39. Welke verborgentheyd
zy met nadruk een verborgentheyd van geroep noemden, "'t welk m de rufte

Gods gefchied is (p. 40.) Daarom noemden zy Chriftus den nieuwen
menfeh (p. 41 ;) beleeden ook de getuygems des kruyees, (Polycarp. p. 8.) zyniyd*è.
en zijn waarachtig lyden (Ignat. p. 3.) 't geene zy alzoo befchreeven,
dat hy zijn bloed voor haar gegeeven hadde in de wille Gods , het vleefch
voor haar vleefch, en de ziel voor haar ziel (Clem. p. 77.) Zyn bloed was
om haarer zaaligheyd wille geftort (p. 10.) Hy was gekruyft en geftorven

onder
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l
l - onder Ptlatiis, dat dit de geene gezien hebben die in den hemel , op de aar-

opfh»- de en onder de aarde zyn (Ignat. p. 73-) Gelykhy ookwaarachtelyk vanden
du,8e

' dooden opgefiaan is, door dien hem zyn Vader van den doodenopge-xaykt had-

de , na de evengelijkheyd (p. 73.) Waarom zy voor vafi verzekerd koti-

vcrhoo- Jen zyn j na de barmhertigheyd in zyne opfiandinge (p. 55.) Overmits de

Vader hem opgewekt hadde, en hem de heerlijkheyd en den troon van zyne

regtvaardige gegeeven, hem ook alles onderworpen , dat in den hemel en op

de aarde is , aan welke ook alles , wat adem heeft , dienen zoude. Polycarp.

(p.2.)
tiudeiai. 1 1. Dezen Jefns hielden zy voor hunnen eenigen Hoogenpriefier , Ver-

zoener , en Middelaar, en ze beleeden derhalven dit van hem : Ik boude

Chrifius voor de oud/ie grond. Zijn kruys en dood , gelyk ook zijne opfian-

dinge , en het geloove door hem zyn by my een onveranderlijke grond , en in

welke ik begeere gerechtvaardigd te werden. (Ignat. p. 62.) Alle zielen

moeten in den naame Gods, door hunnen Hoo^epriefier en voorflaander Je-
fns Chrifius , een welgevallen hebben. (Clem. p. 129.) Deeze is hun heyl,

de Hoogepriejier , hunne ojferhande , de voorflaander en befchermer van
haare Jwakheyd. (p. 100.} Üienzy daarom ook het pand van hunne gereg-

tigheyd noemden, die hunne zonden aan het hout zelfs gedraagen heeft , en

alles geleeden , ten eynde wy door hem leeven mogten. (Polycarp. p. 9.)

Vetioffin- En op zuiken wijze befchreeven zy ook in 't gemeen het werk der ver-
g0, loilïnge; Dat het bloed van Chrifius kofielyk voor God was , dewijl hy het

om on/e behoudenis ge/lort , en aan de ganjche weereld de genaade der ver-

andermge van haare zinnen meede gebragt hadde. (Clem. p. 68. $±.jDoor
het bloed des Heeren zouden alle die geene verlofjinge krijgen , welke geloo*

ven, en op zijn naam hoopen: (p. 70.) dat ons ganfche lichaam in Chrifius

behouden werd. (p. 102.) dat na de verzoening van Chrifius alle banden der

boosheyd verdweenen waaren, dat de onweetenheyd was weggedaan, en de

oude regeeringe opgehouden hadde, zoo dra God tot vernieuwinge des eeuwi-

gens leevens in eene menfchelijke gedaante verfcheenen was. Dat 't geene by

God volkoomen geweefi was , een begin genoomen hadde. Van daar alles zij-

ne beweegmge hadde , dewijl de vernielmge des doods beflooten was. (Ignat.

p. 40.) Dat de geloovige nu vreede hadden , door het vleefch en bloed , en

't lyden van Iejus Chrijius ;op wienwy in zyne opfiandinge hoopen. (p 66.)
Dat hy voor hen gefiorven was, op dat zy , door dien ze op zijn dood ver-

trouwen, ook den dood ontvlieden mogten. (p. 67.) En wat ons van dier-

gelijke befchryvingen hier van meer voor komt , die met geen fchool-

itryd, of andere woord twiftingen vervalfcht zyn.

Rechtvaar- 12. Zoo fielden zy nu de genaade Gods in Chriiius alleen tot een

^'"ckri. gr°nd van haare zaligheyd, en ze beleeden van hen zelven , dat zy alle
*u3 *"«" fchuldenaars der zonden waaren , (Polycarp. p. 8.) en dat ze dnarom al-

leen tot zijne barmhertigheyd door hunnen Heere Iejus Chrifius vlieden moe-

fien. (Clem. p. 83.) Door wiens barmhertigheyd , of, gelyk zy het zeer
wel uytdrukten, zoetigheyd (y^r.^*™ p. 22.) zy voor het aanfiaande oor-

deel hen verbergen wilden , (p. 91.) die hen ookm de liefde aangenoomen had-

«>'g!n

U!rt de. (p. 117.) Daarom bekenden zy dit voor zich in 't algemeen : Wy ,

sracht. die door zijn wil m Chrifius lefus beroepen zyn , worden door ons zelven
met geregtvaardigt , nog ook door onze wysheyd ofverfiand , godzaligheyd

of werken, die ziy in de heyligheyd des herten mogten gedaan hebben, maar
door het geloove , waar door de almagüge God alle van den beginne der
weereld regtvaardig gemaakt heeft. (Clem. p. 95.) En wederom : Weet
dan, dat gy uyt genaade zyt zaalig geworden , niet uyt de werken , maar

\^?' iu dt ***& Godes door Iejus Chrifius. (Polycarp. p. 2.) En hier (lelden

zy
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zy alles op het leevendige en daadelyke geloove , gelyk Pólycarpus dat 'tfgi

een moeder van alle geloovigen noemd , daar de hoop het zelve altyd na-

volgd , en de liefde tot God , tot Chrtjlus en den evennqaften voor aan

gaat. Die nu dit alles ui %ig hadde , die hadde het gebod der geregtigheyd

ook vervuld: en die liefde hadde, die was verre van alle zonden, (p. 2.)

en die tot hem bekeerd wdde worden, die gaf hy ook plaatze tot verande-

ring van zijne zinnen. (Clem. p. 64.) Maar dit Geloof befchryven zy,

alwaar de ziel zig gelyk als m God leegert en vajl fieldt die in zyne belof-

ten zoo trouw is. (p. 39.) Alwaar onze ziel , door het bloed van Chri-

jlus, het werk , dat haar aangebooren is , in zig opwekt , en geheel voU

brengt. (Ignat. p. 24.) Alwaar zy ook voornaamelyk de orde van zyn

wil niet verlaat, of daar tiyt , als een Soldaat uyt zyn orden , wegloopt,

*n?roT*>iTfr (Clem. P- 84-) na dat zy eens onder hetjok zyncr genaade is ge-

komen. (p-77) Daar by moeite evenwel de wortel van haar Geloof vaft in chn-

blrven envrugt draagen, alleen op hunne Heere Jefus Chnftus. (Polyc.

p. 2.) Dat zy in zyn bloedgeloofden, en hem zelf in alles heerhk preezen.

Hgnat. p. 6. 25.) Op zyne genaade vertrouwende , dat hy van hen volko*

pientlyk alle banden wegneemen zonde. (p.62 r)

13. Gel)k nu dit Geloof hun aller moeder van hèn genaamd wierd, Hcyiigingt

zoo ont fingen zy ook alle de kracht der heyliginge. daar door. Zy noem-

den zich geroepene, geheyhgt in de wille Gods door Chnftus (Clem.p. 1.)

en ze beleedcn, dat God bereyd was hen een volmaakte zin te geeven,zoo

zy maar lift hadden om goed te doen. (Ignat. p. 12.) Alzoo , dat zy

waarachtig van den anderen roemen konden , dat zy volmaakt waaren

in een onbeweegelyk geloove , gelyk zy meede gekruyfl waaren aan het kruy-

ce van hunnen lieerejefus Chnflus in vleejch en geeft , engegrondveft in

de liefde door het bloed van Chnftus , meteen va/i vertrouwen, datwaar

-

agtig in Chnftus was gefterkt (p. 2.) Zy beleeden in alle . manieren een

geeftelyke en hchaamelyke reymgheid , die zy met God hadden, (p. 12.)

dewyl 'er geen lift in haar was , die hen pynigen konde , maar dat zy
alleen leefden , om God te believen, (p. 30.) Daar van daan zy ook zich Geboden

iehuldig en moogelijkachtteden.omsjwg^oöde» te onderhouden. (Ziet
houden '

Clem. p. 56. >
9. tiö. 118. Ignat. p. 32. Polycarp. p. 3. 5 .) Gelyk zy ook

in alle manieren eene volmaaktheyd toegedaan hebben. (Clem. p. 66. 1 16. h°'™"
kt"

tiS. Ignat. p. 2. n. 23. 24.26. Polycarp. pag. 4. Sec.) Ziet van beyde

De A'beeldmge der eerfe kriftenen 'm 't I. Boek : En zulke waare vruch-

ten des Geloofs hielden zy voor onaffcheydelyke kenteekenen der Chri-

Jtentn, alzoo dat zy zonder dezelve geene aan naamen. Een legelyk , K«meekw

zegd Ignatius , heeft zyn merk , de ongeloovige het kenteeken van deeze iknen."

weereld , dog de geloovige in de liefde het kenteeken Gods des Vaders door

Jefus Chnftus (Ignat. P46.) Aan de vrugten kend men de boom. Alzoo
worden diegeene , die zig Chriftenen roemen te weezen, door hun doen ge ~

kend. Want het is geen werk des röems , maar het beftaat in de kragt des

geloofs , wanneer iemand tot aan het eynde toe daar in gevonden werd.

CP-360 . •

'•

14. Alle dceze groote dingen zochten degeoeffende alleen in Chnftus, vereeni-

die hen van God door haare innerlyke vereemging met den zelve tot ai- $$&£
les gemaakt was. Daarom noemden zy hunnen wandel een bexaadigde

Godzaligheyd in Chnftus (p. 115.) Waar toe zy ook zoo wel zyn leven-

dig Woord in hunne herten , als zyn voorbeeld voor haare oogen had-
den, zoo dat zy wandelden, gelyk hy gewandeld hadde , (Ignat. p. 67.)
en zulke navolgers van Chnflus waaren , gelyk als hy des Vaders, was',

fp. 61.) Door deeze werkten zy alles goeds , door dien zy leedemaaten des

l.Deel.
£
F
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x
' Zoons Gods waaren , (p. 2 7.) 't geen zy deeden , dat wasgeeftehjk , dewylzy

alles in Chrijlusjefus deeden. (p-3i-) Deeze droegen zym hun herte, en

waaren in allefiukken met zym gebooden opgeaert. (pag. 12.) En deeze

vereeniging met Chriftus, als het hoogfte doelwit van zyne verloffinge,

befchreeven zy , dat ze hem aanhingen (p. 28.) hem in hunne herten

droegen, (p. 32.) zyn woord bezaaten , en hem in haar woonende had-

den, (p. 3 7. 5 2
.) Ja dat God zelfs de vereeniginge was. Daarom ook het

hoofd zonder de leeden niet konde gebooren worden , die hy in iyden tot zig

roept. (p. 74.) Uit deeze vereeniginge met Chriftus genooten ze byzon-

derlyk de gemeenfchap van zyn lijden , zoo dat ze nu de lydzaamheid leer-

den navolgen in haare groote rampzaaligheeden , (Polycarp. p. 10.) en

zifn lijden voor oogen hadden. (Clem. p. 39.) Dochvoornaamelyk datzy

aan het kruyce van hunnen Heere Jefus aan Vleefch en Geeft meede ge-

kruyft waaren, (Ignat. p. 2.) en hem door het lyden navolgden, (p. 85.}
Waar uyt dan ook noodzaakelyk volgde, dat Chriftus, haar waaragtig

leeven^ wilde gevonden worden , (p. 34.) dewyl dog alleen het geloove

des leevens begin is, en het eynde de liefde , (p. 36.) zonder welke zy het

waaragtige keven ook niet konden hebben, (p. 73.) Gelyk zy ook door

hem alle vreede hadden, (p. 66.} en hem, als de volmaakte hoop , genoo-

ten, (p. 10.) op wiens genaade zy vertrouwden , dat hy alle banden van
hen zoude wegneemen. (p. 62.}

15. By zulke gronden hadden ze, zoo veele als 'er van hen volmaakt
waaren, Philipp. III. 15. geene uytterlyke hulpmiddelen van noode,
gelyk als die voor de fwakken gefchikt waaren , daar Chriftus noch niet

Avond.
vaft ingeworteld en gegrond was. Alzoo verbonden zy den anderen ook

™»i. niet naauw aan het Avondmaal, noch tot eenigeverfterkinge in 't geloo-

ve, noch tot de gedachtenis van Chriftus, of tot de vereeniginge onder
eikanderen, maar ze lieten dit alles aan een ieder in vryheyd over; aan-

gezien zy , voor eerft , geen klaar bevel van Chriftus , of van de Apo-
ftelen , hier toe hadden , als welke alleen indachtig gemaakt hadden ,

zoo dikwils zy het deeden (zonder iemand aan de noodzaakelykheyd

,

of andere omftandigheeden te bepaalen) zy het ter gedagtenis van Chri-

ftus zouden doen , en wel zoo lang , tot dat hy zelfs quam. In welke
nu Chriftus zelfs gekomen was , en na zyne belofte zich geopenbaart

hadde , by deeze hield wel die oeffeninge , na een geduurige inwoonin-

ge des Heeren, van zelfs op, en ging daar teegen deBruyloft des Lams
in hen , tot een voorteeken van de laatfte opentiyke Bruyloft , aan.

Daar by dan haare zinnen waarachtiglyk op enkel geeftelyke en onzigt-

baare dingen , volgens de naaukeurige onderrechtinge van Chriftus , fton-

den. Joan. vi. 27. 58. waar uyt zy alzoo fpraaken : Het geloove is het

vleefch des Heeren, en de liefde is het bloed Jefu Chrijii , (Ignat. p. 72.)
Het brood Gods begeere ik , het Hemeljch brood , het brood des leevens,

welk is het vleefch Chrifii des Zoons Gods. Ik begeere ook den drank, naa-
rnelyk zyn bloed , het welke de onvergankelyke liefde en het eeuwige leeven

is. En even alzoo waaren ze van de andere uytterlyke teekenen van ge-
voelen , dat ze zich daar niet meede ophielden , wanneer ze tot het
waarachtige Weezen in Chriftus gekoomen waaren. Het geene hen nie-

mand quaalyk konde afneemen, als die, of op zyne minderjaarigheyd in

Chriftus, of wel op zyn bygeloove, en botte afgodifche zin , fteunen,

en hen de geeftelyke wasdom niet gunnen of betwiften wilde.

Toeftmd 1 6. Eyndelyk befchreeven ze den toeftand der zielen na haar affchey-

tï&f
m

den uit deeze weereld aldus, zoo veel wy, uyt de weynige fchriften die
dwd. wy hebben , daar van onderrechtinge kpnnen krygen, Van Petrus

fpreckc
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fpreekt Clemens, dat hy na zyn plaatze gerey/i was, na dat hy uyt de -wee- ,££*•

reld vertrokken was. (p. 62.) En in 'c gemeen zegd hy van de zaaligen:

Die geene , welke in de liefde hun einde gekreegen hebben , die hebben na de

genaade van Chriftits de plaatze der godzaaltgen , en ze zullen in de bezoe-

kingen van Chnjlus Rijk geopenbaard worden, (p. nj) Even als Ignatius

zegd ; Een iegelijk zal naar zyn gevoegelyke plaatze gaan , fp. 4,6.) En
Polycarpus , de Apoflelen hebben in het geloove en de gercgtigheyd geloopén ,

en ze zijn by den Heere aan de plaatze, die hen toekomt, (p. 10.) Vorders
bepaalen ze daar omtrent niets naauw keurig, maar ze befchryven deheer-
lijkheyd der zaaligen, nu als een erffenis: (Ignat. p. 19. 76. 79.) dan als

de vereenigmge en gemetinge van God , (pag. 19. 76. 79. 8.0. 84. 88.} ert

van Chrijtus, (p. 34. 35- 85. Polyc. p. 6.) gelyk zy dan ook de heer-

lijkheyd als eene beloonwgc aanzien (Ignat. p. 10. Clem. p. 85. Polyc. p.

3.) en een doelwit , daar men, by alle oeffeningen der godzaligheyd op
moet zien (Ign. p. 17. 20. 83. 84. 88. Clem. p.98. Zietookp, 110. 118.
en Polyc. p. 6.) Van het Rijk des Heeren gedenkt Ignatius onder de hee- Ryk<fc*

melfche geheyme dingen , fp. 70 .) gelijk het in 't Grieks ftaat. Als mee-
de van de heerlijkheyd der z^Eones of tijden-, en Clemens fp. 129.; van de
eeuwige troon Gods, van de eeuwigheyd ,tn de eeuwigheeden der eeuwighee-
den. (>*" r oüoóvm «? cav «iwvaf ¥ »imm.) die ook in de tweede zendbrief van
een reede van Chnjlus gewag maakt , daar hy , op de vraage , wanneer
zyn Ryk zoude koomen, zoude geantwoord hebben : Als twee een ge-
worden zijn, en het uytwendige, als het inwendige , en de manmetdevrou,
nog man nog vrou is. Gelyk Clemens Alexandrinus zulks ook herhaald ,

flib. III. Stront.) De overige uytdrukkingen en befchryvingen der geloofs-
punten ftaan, of op de booven verhaalde, of ze zyn wel zoo ftrydig en
wichtig niet. Uyt dit weynige,zal nu de eenvoudigheyd en zuyverheyd
der eerite Godgeleertheyd heel zonne klaar gezien konnen werden. Waar
uyt men verder het hier na bygevoegde zal konnen onderfcheyden , en
het belle behouden.

Eynde van het eer/ie Boek.

Heeren

HET
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Jaar C.
tot CC.

HET TWEEDE BOEK.

Van de aanmerkelijkfte Kerkelijke Gefchiedenifïèn in

- de tweede Eeuwe.

HET EERSTE HOOFDSTUK.
Van de vermeerderinge en vervolgingen der Chrijienen in de

tweede eeuwe .

Aanwas
derChri-
itcnen.

De gedaga
ten der
Heydenen
hier over.

S-'nryven

vanPli.
mus.

Apotloli-

fchcrey-
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§• I.

N 't begin van deeze tijd nam het getal der Chriftenen ,

door die zuivere verkondiginge des Euangeliums over al

zeer toe. Vermits de werktuygen van het zelve , de mee-
lte daar toe vereyfehte ftukken van de eerfte Apoftohjche

wijze, neevens hunne wondergaaven , noch hadden , die

daar om ook zoo rykelijk gezeegend wierden. De vyan-

den onder de Jooden en Heydenen zaagen deezen wafdom met groot ver-

driet aan -

y het kon in haar gedachte ook niet koomen , waar van daan

deeze leer , zoo dwaas in hunne oogen , zulk een toeloop bekwam , dat

zy in alle fteeden en dorpen te vinden was, gelyk Bardejanes by Eufebius

fpreekt. En wel voornaamelijk deeden de Regeerders alomme de oogen

op, en zaagen veel onruft te gemoet, by aldien deeze dingen zich zoo
wyt zouden uytfpreyden. Gelyk dan Plimus Secundus uyt Pontus en Bi-

thynie dit volgende aanmerkelyk bericht hier over aan den Kayfer Traja-

nus , ontrent het negende Jaar van zyne regeeringe toegezonden heeft -,

daar Tertullianus , Eufebius , en Hieronymus zich naderhand op beroepen

hebben : De zaaken der Chrijienen waaren wel onderzoekens waardig , om
dat zulk eengroot getal der onderdaanen daar door gevaar liep : aangezien
,

er zoo veele uyt alle gejlagten , Jlaaten, en ouderdom, aireede daar inge-

wikkeld waaren , en het te vreezen jiond t dat 'er nog al meer daar toe zou-

den koomen. De peft van dit bygeloof hadde niet alleen de fteeden , maar
ook de vlekken en dorpen over al aangejtooken , zoo dat men , om die te wee-

ren , zeer veel werk zoude vinden. Dit kon hy ten minften verzeekeren ,

dat de tempels heel verlaaten, en de plegtigheeden daar m nagelaaten wier-

den , ja de menfehen koften zelfs geen offer-vee meer. Welk voortkruypend

kwaad door de aangeftelde jlraffen wel wat gejluyt was , en verhoopt wierd,

dat het by de grootfte hoop nog meer verdwynen zoude , indien de Keyfer eene

algemeene vergiffemjfe alomme liet afkundigen. (*)

2 . Dit kan ons nu tot eene zeekere getuygeniflc van de wasdom der

Chrijienen in 't begin van deeze eeuwe verftrekken. En wel voornaame-
lyk, daar de voorige vervolgingen hier na geenzins vermindert , maar,
gelyk bekend is , zeer vermeerderd zyn. Buyten dit heeft men ook
nog zeekere narigt hier van, voor zoo veel het de volgende jaaren , na
zeekere Landen en ftreeken , aangaat. In 't gemeen weet men , dat de
navolgers der Apojlelen , na hun voorbeeld , in de weereld altyd rondom
gereyft hebben , en dat ze , wanneer ze aan een plaatze de grond des

Chri-
(*) Bardefanes apud Eufebium lib. IV. procpar. Euang. c. 8. Plinius Secundus lib. x. ep. 97

& ex eo Tertullianus Apol. c. 1. Eufebius Chron. p. 209. Hieronymus ibid. pag. i6f . ap. Sca-

ligerum.
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Chriftendoms gelegd hadden , terftond verder voortgetrokken zyn. (a) J»£>
Joamies zelfs is nog ten kaften van Ephefen na onderfcheidene daar aan

grenzende Volkeren getoogen , en heeft aldaar Gemeentens opgeregt.

(b) Zyne navolgers , Ignaüus en Polycarptts inzonderheyd , hebben
J»»***

lchriftelyk en met monde, veel vlyt daar aan gewent , gelyk men zee- ra-

kere narichtinge daar van heeft. Te Rome voornaamelyk , en door

ganfeh Italië hadde het geloove aan Jefus Chnjtus merkelyk de over- chri«en«<

hand genomen , en het konde ook door geen lift of geweld meer uytge-

rocyt worden. In Griekenland was te Athenen Qnadratus, een trerrelyk ^^
Apoftolifch Leeraar , en te Phihppis en elders moeten zie veele Cbri- Quinto».

r * _
1 r • T> 1

Pnilippis.

jlenen hebben opgehouden , daar lgnatius en rolycarpus aan ge-

i'chieeven hebben. Van Corinthen en Sparte gedenkt ook zeeker oud cotimhen,

Schryver , dat aldaar zeekerlyk Gemeentens gebleeven zyn. (cj Van
sparten '

Vtenne en Lyons in Frankrijk heeft men nog de Brieven , weegens de v»nkr>k.

aldaar omgebragte Martelaars , onder Aurelius Antoninus. (d) Booven

't geene dat verders in Spanje , Britanme , Frankrijk , Thracie , Sarma-

tie 3 Scythie, Illyrie en Duitfchland zelfs is gebeurd. Want Irenaus be- chriftenen

roept zig wel uytdrukkelyk op de Gemeentens , welke in de Vmtfche £„4?

Landen , in Spanje , onderde Celten , in 't Oojien , mEgypten, Lybie ,

en elders midden inde weereld, opgeregt waaren.

3. In Judea , en te Jerufalem zelfs, wierden , na de verwoeftin- i"Iud«-

ge, geene Jooden, maar wel andere Volkeren , en ook de Chriftenen>

onder Hadrianus en verder na hem gedoogd. Tot Cafarea is , ontrent

dietvd, een ordentelyke opziender, Tbeophilus , en dienvolgende ook
een t'amelyke fterke Gemeente geweeft. Tot Tyrus was CaJJins , te Pto-

mais Clarus. (e) En wel in 't byzonder was toenmaals , en verder daar

na , te Antiochie een vermaarde Gemeente , welke van lgnatius , Hero t« Antio-

en andere geroemd werd. Daar de plaatzen Smyrna , Sar'des , Magnejia ,

c 'e '

Philadelphia , Trallis , Hierapolis , en byna ontailyke anderen , met goe-

de reede ook toebehooren , waar uyt toen ter tyd veele voortreffelyke

Leeraars bekend wierden , daar wy in de volgende Hoofdftukken van zul-

len handelen. Aangaande Africa is die zaak ook van Alexandrie , Egypte , Aftic».

Libye , en de Landen tot aan Cyrene toe , hekend , dat de Oude met
Indu meeft verwerren j (f)

ik fwyge nog van veele Eylanden in de Mid-
delandie Zee, en elders, (g) welke alle geen bloote fchyn of mond-
geloof aannaamen , gelyk in fle volgende bekeeringe der Heydenen wel
dikmaals gebeurd is , maar een ernftige , zuivere , vrye , en maatige

Goddetyke wandel, en de waare liefde tot wysheyd, gelyk als de Oude
van dit alles wel uytdrukkelyk fpreeken. (£)

4. By deeze toeneeminge der geloovigen nu rufte de vyand evenwel
ook niet , om hen met lift en wreedheyd op het uytterfte te plaagen.

De oorzaaken , waar door de Ovengheyd zig hier toe beweegen liet

,

zyn in de voorige Eeuwe meeft aangeroerd. Hun voorwendzel echter uefchuidi-

was wel voornaamelyk de grouwelyke lafteringen, welke over de Cbri- ^"de""
Jlenen uytgeworpen wierden , en die van de magtige , of in regten ernft £e

h

n

riftc"

geloofd, ofwel, tot een ichyn en dekmantel gebruykt wierden, ten

eynde zy deeze gehaate lieden op het lyf mogten vallen. Men kreet ze Ah God"

dan gemeenelyk voor Godverzaakers uyt , dewyle zy die zoo lano- ge- •«" .

eerde Goden t'eenemaal verwierpen. Zy moeften beleedieers der Key- schender»

-r 3 jerlyke iteJt .

-(<*) Eufcbius in. c. 37. Q>) Clemens ap. Eufeb. ui. c. 22. Irensus lib. ui. c. 3. (c) Ege-
fippus lib. iv. c. 22. (i) Ibid. v. c. 1. feqq. Irenaeus 1. c. 3. (e) Eufebius v. c. 22. & 27.

(ƒ) Tcrtullianus adv. Jud. c. 7. Iren. I. c. (g) Dionyfius Corimhius ap. Eufeb. iv. c. 23.

(
b ) Eufebius iv. c. 7.
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ferlyke Maje/leyt heeten , om dat zy hem niet voor een Heer , of liever

voor een God', erkennen wilden, dat ze, hem ter eeren , ook niet wil-

den rooken of offeren, of by zyn leeven enkelyk fweeren. Zy waaren

weederipannige en muytemaakers , om dat zy des nachts heymelyk te

zaamen quaarnen , en met den anderen baaden. Insgelyks , om dat zy
Chn/lus voor een Heer en Koning erkenden, meende men ook, dat zy
op een nieuw Ryk wagten , en het Roomiche om verre wilden werpen.

Hunne liefde-maaltyden en t'zaamenkomften befchuldigde men met
't geene de vuyle Heydenen by hunne grouwelyke flemperyen uytvoer-

den. Daar was geen kindermoord , bloedfchande , ontugt , of grouwel

zoo leelyk , of de Chrijlenen moeften alles gedaan hebben. Wanneer
men maar de naamen van Broeders of Sufters eens van hen hoorde , of
de kus des vreedes onder hen gezien wierd , zoo was 'er reede genoeg
om ze te veroordeelen : En, als zy dan in de pynen en dood zoo beftan-

digbleeven, zoo fchreeuwden de vyanden daar over noch luyt , dat

het maar louter bygeloof, boosheyd , en verftoktheyd der Chrijlenen

was.

5. Zoo wanneer wy ook de toeftand des weerelds in deezen tyd in

't algemeen overzien, zoo kan ons dezelve 'in veele dingen onderrech-

tinge geeven. De Chrijlenen hadden met hetHeydendom en zyne grou-

welyke Afgoderye en boosheyd noch grooten ftryd , 0111 dat de oude
ingewortelde meeningen en gewoontens by de meefte zoo vaft zaaten

,

dat zy niet als alleen door Goddelyke macht uytgedelgd konden wor-
den. De gewaande oude Godsdienft wierd door de Keyfers , en alle

Regenten , noch vlytig gehanthaafd , dewyl zy daar by meer voordeel
. als by eenige andere hoopten. Zy verzonnen ook noch geduurig meer
andere plegtigheeden, Hoogtyden, Gooden, Tempelen", Speelen, en
diergelyken, waardoor het Volk by aandagt en gehoorzaamheyd ge-

houden wierd. De Priefters arbeidden , neevens de Wysgeeren of hooge
Leeraars zeer naarftig,op dat hun rijk niet mogte verftoort werden. Om
welke reedenen zy teegens de nieuwe Leere der Chriftenen zoo zeer
fchreeven en fchreeuwden, als zy immers konden. Onder welke zich
toen ter tyd Crefcens byzonder hoog verdiend wilde maaken , desgelyks

Celfus, een aarts-booswigt en fpotter , die de afgryzelykfte lafteringen

teegens de Chrijlenen uytgegooten , en zyne fchnft noch daar toe de
naam van een waarachtige reede gegeeven heeft ,. waar meede hy ook
veele verblind heeft. Lucianus , hoewel hy na zynen fchimpachtigen

aart de Heydenfe Godsdienft , en de algemeene dwaasheyd der men-
fchen , ja de Gooden zelf, zoo weynig , als de Chrijlenen verfchoonde

,

liet ook zyn afkeer teegens deeze zien, en meende , dat hy eenig nadeel

in zyn konft zouden lyden , by aldien hy hen niet meede zocht te wee-
ren. Anderen hielpen niet minder, om , zoo veel hen God toeliet, den
aanwas van het Chriftendom te wederhouden , om dat zy wat groots

verricht meenden te hebben, als zy maar daar teegen yverden. Waar
toe dan de Priefters der Afgooden , de Waarzeggers , Toovenaars en
diergelyken gefpuys behoorde , dat noch wat beeter als het flegtfte volk
wilde zyn. Deeze, dewyl zy in''t gemeen een groote zorgvuldigheid
voor 't gemeene beft , en , bygevolge , eene verhoedinge van alle nieu-

wigheeden fcheenen te behartigen , lieten niet na , van over al voor te

bouwen en te ftoppen, daar iets dreygde in te willen ftorten. Alhoewel
God hier in nochtans uytvoerde , wat hy van voorneemen was te doen.

6. Het gemeene volk wierd van de Priefters als flaaven gehouden, en
met allerhande ydele Godsdienft by de neus rond om gevoerd , aan het

welke
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welke zy dan ook een goede waan van haare godsdienft wifteri in te boe- J"£c
c
;

zemen , en zich na een ieders zin en ktft vlytig re voegen
; ook zogten

ze te bewyzen,dat men alles by deoudeen over lang aangenomene Gods-

dienft konde hebben , wat men van eer* vergenoeging ,of eyge voordeel $

begeerde. Daar door beelden zich nu die geene , welke hunne herten Te^nwco.

tee^ens de waarheyd verftokten , vaft in , dat zy op de rechte wég tot g«i« h«

de waare gelukzahgheyd waaren. Dat hunne godsdienft de oudfte ..was. dom.

en alzoo de beftendigfte en beproeffte. Dat mendeoitdegewoontenshiet

moefte laaten vervallen , die door zoo veele groote heeren en geleerde

heden voor goed gekeurt en befchermd waren geweeft. Dat zy de Regeering

ook zoo groot een voordeel hadde toegebragt , en een ieder by die ma-

nier van de Goden te dienen zich wel bevond. Hier en teegen hadde

men uyt de ervarenheyd ,hoe veele ongelegenheden uyt de nieuwigheden

voortkoomen, wanneer men de Tempels verliet, de Friefters geen meec

eerbiedigheyd toonde, nog betaalde, en een ieder naar zyn eygen hoofd

een Godsdienft wilde inftellen. Dat men heel wel zag, wat deeze nieu-

welingen zochten , hoe zy over rechtfchaapene lieden de meefter wilden

fpeelen , en naar hunne invallen , die dog teegens het gezonde vernuft

reegel-recht ftrydig waaren , alles wilden invoeren. Indien men hen de

lofle toom liet , zoo zou'er in korten tyd nog Tempel , nog Outaar

meer blyven ftaan , geene Priefters meer te vinden , geen Regeering in 't

land, en geen Neenng onder de menfchen meer zyn. In 't korte , dat

deeze nieuwe Godsdienft de weereld in eene heel andere vorm zoude her-

gieten , en alles over al omkeerert. Zulke en diergelyke andere voor-

oordeeien vind men by hoopen in de Heydenfche Schriften van die tijd

,

die ons de toeftand van de zelve klaar voor oogen ftellen.

7. Onder de Jooden waaren 'er geene minder Beletzelen teegen de j**^
Waarhevd , fchoon zy in de uytterfte nood en benautheyd vervallen waa- den.°

ren. Zy konden door haare groote nederlagen nog zoo niet veroodmoe-

digd werden , dat zy niet , eerft onder Trajanus , en daar na onder Ha-
drianus , die gruwelyke wederfpannigheden ondernomen hebben. Maar
in 't laatfte liep het met hen heel ten verderve , door dien hun hoofd

,

Bar Cochba , met een ontallyke meenigte omgebragt wierde. Zy wier-

den alle t'eenemaal uyt het ganfche Joodfche Land gebannen , en door

veele en ondraagelyke verdrukkingen om hunne boosheyd van God op
het alderfwaarfte te huys bezocht, 't Geene dan niet alleen veele aan-

dreef, om iets beeters te zoeken, en by Chriftus te vinden , maar ook
de Chi tflenen veel voordeel gaf. Dog welke nog in 't ongeloof bleeven

,

die benaarftigden zich niet minder, om dat voort te zetten , gelyk hun-

ne voorvaaders in de ganfche -weereld teegen Chriftns Schriften uytge-

ftrooyt hadden. En ten dien eynde rechteden zy hunne fchoolen op, f™™
1

byzonderlyk te Jafna oijamna , en te Ttberias , van waar ze echter wel

haaft naar Baby ion moeften Wyken. Alwaar ze ook haare inzettingen door
J^™"*.

Rabbi Jehuda in de Talmud te zaamert brachten, en een geftel in fes dee- cum.

! len daar uyt lieten maaken, dat hier na tot Babyion eerft vervaardigd , ert

met de Gemara ofte verklaring van hunne Leeraars vermeerderd wierd. Cemar».

Alzoo bewaarden zich de Jooden genoegzaam teegen het Chriftendom , zo
dat 'er van deze tyd af, veel minder als te vooren,daar toequaamen, nadat

•5 men byzonder de Joodfche en wettelyke dingen , die tot hier toe om
haarent wil behouden wierden, daar uyt afgefchaft hadde, gelyk als £«-

febtus en Sulpittus Severus melden, (lib. iv. c. 6. & lib. 11. Hift. 5.)

8. Met de vervolgingen nu ging het in deeze eeuwe weederom onder «n

rV

vInd"«

Trajanus heevig aan , gelyk het in de voorige opgehouden hadde. Want ^'
e

""'^

men J
inus -
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j«r e. men zict Uyt het gedachte fchryven van Piinius , dat deeze vcrvolginge

uyc de aangetooge oorzaaken g'efprooten is , welke ook heevig en lang

genoeg was , hoewel die hier na eenigzins zachter mag geweeft zyn , na

dat men de onfchuld van die arme lieden als met handen grypen konde.

In 't eerft begon men, van het Hof af, door alle Landfchappen , met de

fcherpfte beveelen op de Chriftenen te woeden. Men verbood alle ge-

zelschappen en t'zamenkomften , inzonderheyd de verzaamelingen des

nachts. Daar op vielen de Landvoogden in die gewetten. op de arme

Chriftenen aan , en zochten alle zoorten van ftraffen teegens haar uyt.

Ch) De wemeene man meende daar door vryheyd bekoomen te hebben , om
teegens hen te woeden, daar ze lang na gewenfcht hadden ; aangezien

ze zich van de Chriftenen ten hooglkn beleedigd hielden te weezen, wan-

neer deeze hunne vrienden , maagen , goederen , eere-ampten , en dier-

gelyke , niets meer achten , door dien ze iets beeters by' Chnftus ge-

nooten.

Martcbars. 9. De bekendfte perfoonen , welke hier by om 't leeven gekomen zyn,

simeon waaren , te Jefufalem Stmeon Cleophas zoon , die onder de Landvoogd
cicoph*.

yan gy rje jitttcus i toen hy 120. Jaaren oud was , gekruyft wierd , zon-

der twyffel neevens veelé andere gemeene lieden , die men zoo naukeu-

rig niet aangemerkt heeft. (*} In 't derde jaar van Trajanus regeering

cicmens. wierd Clemeris de Roomfe Opziender , gerecht, van wiens brief hier bo-

ven airede gemeld is. (&) Schoon men echter van den aart van zyn mar-

tel-dood niets zeekers zeggen kan, dat hy naamelyk na een tweejaarige

ballingfchap in Cherfonnejus met een anker aan zyn hals in Zee gefmee-

ignatius. ten zoude zyn. (/) Van Ignatius is het zoo veel te zekerder , dat hy in

het jaar Chnfti 107. van Antiochie na Rome gevangen gebragt, en aldaar

in de Schouburg van de wilde beeften verfcheurd is geworden. fmjGelyk
dan zyne woorden voor de martelinge in zyn brief aan de Romeynen
zeer heerlyk en aanmerkelyk zyn, welke mede veele omftandigheden hier

by verklaaren , die ook derhalven van andere Schryvers zoo gaarne her-

haalt werden. (»)
10. Men wil ook, behalven deeze, van veele Soldaaten zeggen , die

de Keyfer om het Chriften-geloove uyt het leeger liet neemen , eerft naar

Armenië verzenden , en daar na , weegens hunne ftantvaftigheyd, om-
onbeken- brengen. (0) Maar dit is eeven zoo onzeeker,als het geene inhetRoom-
'!«'""" fe Martelaarboek van Anacletns , Rufus , Zojimus , Onefimus, enz. en by

Nicephorus van vyf Maagden ftaat , welke toen ter tyd verbrand zouden
zyn geworden. Ondertuiïchen is dit zeeker, dat deeze vervolginge zeer

heevig is geweeft , hoewel Trajanus de Chrijlenen niet alle uytgeroeid

hadde, en, daar hy anders de machtigfte volkeren bedwingen kon, was
hy echter riiet machtig genoeg om deeze arme heden te kunnen verdel-

gen, (p) Doch de verandering van zyn bevel , weegens de geheele uyt-

roeijinge der Chrijlenen toond,hoe ookdeHeydeneneyndelykgefchuwt,.
en zig gefchaamt hebben , onfchuldige riienfchen op ongegronde vermoe-
dens en aanklachten te vernielen, 't Geene eevenwel van veele met eens

(b) Eufebius m. 32. Suipicius Sever. lib. 12. Orofius lib. vu. c. 12. Hieronym. de Scr. ia
Simone Canan. (») Egëlippus ap. Eufeb. 11 1. c. 32. (i) Enfebius iii.c. 34. Hieronymus
de Scr. c. if. (/) Martyrologium Roman. & Adonis d. 23. Kov. Gregorius Turonenfis de
glor. Mart. c. 35-. Nicephorus lib. 1 1 1. c. 18. (m) Eufebius 1 1 1. c. 36. & in Chron. Ann. x.

I raj. Hieronym. de Scr. c. 16. Chryfoliomus hom. 42. in Ignatium. (#) Eufebius 1. c. Ireiioeus

I. v. c. 28. Hieronym. 1. c. (0) Baronius A. cnx. 1. 2. è Menologio Graco, & ad Martyrolog.'
Rom. d. 22. Jun. Martyrol. ipfum d. f. Sept. ió. Febr. & 13. Jul. Nicephorus 111. cap. 23.

(/O Theodoretus lib. 11. Therapeut.
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gdehied, die 2ich voor veel beeter en verftandiger houden , als de hey-
t
£»»

denen en onchriftenen.

1 1 . Daar na heeft de Keifer Adrianus , zoo niet zelver , en over al > £n

rv

v°^f
-

en geduung, ten minften hier en daar door anderen , de Chriftelijke ge- A*b*fc

meentens vervolgd. Onder hem heeft de Landvoogd in Afie , Amus
Antoninus, zeer" gewoed, en, als Zy zich alle op de rechtplaats aange-

booden hadden , om gemartelifeert te worden , heeft hy eenige laaten

ombrengen, en tot de anderen gefprooken: Ogy ellendige tnenfehen ,wilt

gy danjïerve»} zoo hebt gy geleegenheyd genoeg , om u ter neder te vellen

of op te hangen, (q) Gelyk men dan ook te Rome zulk een Graffchrift

van een Martelaar gevonden heeft, die onder Adrianus zyn bloed en lee-

him om Chnjlns wille gegeevenhadde. (VITAM. PRO. CHO. CUM.
SANGUINE. CONSUMSITV) (r) Ik laat ftaan, dat aldaar Euarifius

en Alexander als opzienders zouden gerecht zyn. Dog de Verweer-
J
e™g£

i'chriften, welke door G}uadratus , een Apoftolifch leerling , endoord- »anQu»-

rijïides, een Wysgeer te Athencn uytgegeven zyn, hebben deeze vervol- S**
gen eenigzins verzacht en afgewend (ƒ). Daar by nog kwam , dat een

(Proconjul) Landvoogd uy t Afie , Serenus Granius wel uytdrukkelyk aan

den Keyfer fchreef, hoe onbillyk het was , als men deeze lieden flechts

op het gefchreeuw van 't gemeene volk aan haar moetwil wilde op-offe-

ren , en , zonder dezelve van eenige mifdaad te konnen overtuygen , hen al-
.

leen om de bloote naam van kettery voor fchuldig wilde verklaaren. (t)

Waar op de Keyfer ook in zyn antwoord dit alles voor bekend heeft aan-

genomen , en belaft, hen als dan alleen te ftraffen , wanneer ze teegen de

wetten iets wilden onderneemen , het geene ontrent het negende of tiende

jaar van zyne regeeringe is voorgevallen. (V).

1 2 . Men wil van deze Keyfer wel zeggen , als dat hy zich naderhand G«,cg«t-

zodaanig tot het Chriflendom geneegen getoond heeft , dat hy ook alle Adrianui

tempelen zonder beelden van afgooden had laaten bouwen , maar dat hy cB.-*

daar in van anderen belet is geworden , gelyk zelve een Hëyden fchryft. (%/
Mn

Doch , indien dit waar geweeft was , zouden de Chriften-fchryvers dat

wel te kennen gegeeven hebben > ook zoude dit hem op verre na geen

Chrtjlen gemaakt hebben, fchoonjiy noch zoo veele tempelen gebouwd
had : byzonder daar het dog maar door een heydenfch ongeloof, en ge-

woonte tot pracht en huychelery zoude gefchied zyn. Men weet veel ze-

kerder van hem, dat hy Zelve ter eere van den fchandelyken boefAntinoiis
ook een tempel heeft opgerecht. Doch gelyk onder hem , niemand door
opentlyke beveelen de vryheyd bekwam, om de Chriftenen vyandlykaan
te taften , daar echter ondertufïchen zeer veel boosheyd tegens hen ge-

oeffend wierd, zoo gedroeg het zich ook onder Antoninus Fius. Nade- Antoninus

maal de onderoverigheeden , en het gemeene volk zelf , voornaamelyk
in afgeleegene Landfchappen , veel daar in na haareyge welgevallen han-
delden , daar de Keyfers wel niet eens in verwilligt zouden nebben , in-

dien het hen bekend was geworden. Defwegen ook Jujlinus de Marte* ApoioS ;e

laar geraden vond , den kortften weg in te gaan , en den Keyfer zelfs n".
,ufU'

(die of Antoninus Pius of de Wysgeer is geweeft) aan te fpreeken , en aan
hem nevens den ganfehen Raad , zyn verweerfchrift behandigde » waar
door hy ook zoo veel uytwerkte , dat de vervolginge door ganfeh Afie

op^

(q) Tertullianus ad Scap. fine. (r) Aringhius Iib. m. Ëomae fubterran. c. 2,2. (ƒ) Eufeb,
ïv. c. a. & Chron. ad An. x. Adriani. Hieronymus de Scr. c. 20. 29. it. cpift. 84. Orofius vu.
c. 13. Nicephorus 111. c. 21. (t) Eufebius Chron. 1. c. fa) Eulebius ïv. H. E. c. 8. Juftipus
Martyr Apol. 1. fine. (*•) Lampridius in Severo c. 43. & Calaubonus in Notis.

ƒ. Deel. Q
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Jtcc' ophield , en de aanklagers met fwaare ftraften gedreygd wierden. (7)
vaaMeiico Het geene ook twee Afiatifche opzienders Melito en Apolhn/iris, na de

narifr"" zelve tyd verzocht hebben , en eyndelyk ook Athenagoras, wiens verant-
Athenago.

woorciinge men _ neevens die van Juftmus , nu noch kan leczen en na-

zien.

Antoninus
Philofo-

phus.

Martel.

dood van
Polycar-

pus.

Martelaars

in Vrank-
ryk.

Dood van

Juftinus.

13. Onder M. Antoninus Philofophus of de Wysgeer , zijn niet min-

der veele vervolgingen voorgevallen , gelijk het de gedachte verweer-

fchriften zoo wel te kennen geeven,als ook de Martelaars, die onder hem
geweeft zyn. Ja men weet uyt de klaare woorden der Schryvers, dat op
zyn bevel in AJie en elders veel bloed der Chrijienen is vergooten. (%)
Daar dan onder anderen Polycarpus, die beroemde opziender te Smnnay

ook heeft moeten lyden , en na een lang rechtgeding verbrand is , o-e-

lyk het zyne gemeente in een brief aan die van Pontus , heel naauwkeu-
rig befchryft. (a) Welke man noch van de Apojielen zelfs onderrecht en
ingeftelt was geweeft , en daarom al een hoogen ouderdom , ten minften
van honderd jaaren , moet bereykt gehad hebben , gelyk hy zelfs voor
de Proconful of Landvoogd beleeden heeft , dat hy nu al 86. jaar Chri-

fius gediend hadde , namelyk , van zyne bekeeringe af te reekenen. (Jb)

Te Vienne en Lyons in Vrankryk is ook onder veele anderen , op de laat-

fte plaats de opziender Photinus ter marteldood gebragt , waar van men
noch een volftandige brief over heeft. Waar by onder andere gedenk-
waardige zaaken ook van Pionius , Carpus , Papulus , Metrodorus , als

martelaars gedacht word , die echter eerft onder Deerns geleeden heb-
ben, (c) Doch wanneer eygentlyk de bekende Juftmus omgebragt is ge-
worden, zulks kan men zoo heel net niet bepaalen. Epiphaniuskeld ten
minften kwalyk onder Adrianus, gelyk het alle omftandigheeden derhi-
ftorien ook aanwyzen. Dit is door het aanftooken van Crefcens zyn te-

genpartyder, een heydenfe Wysgeer, en aarts-boofwicht gefchied. Wel-
ken uytgang de goede man hem zelve voorzegd hadde , daar hy in zyne
eerfte Verantwoordinge fchryft, dat hy geduurig vermoedde , dat hy van
een onder de Wysgeeren aangevallen , en m de gevankenis , of'met jlaagen ,

kwalyk gehandeld zoude werden. (Jv\u> tpmynW of ook oiliva.y!?^') In wel-
ke verantwoordinge hy ook noch van twee andere Martelaars gedenkt,
naamelyk van Ptokmaus en van Lucius , welke toen ter tyd hun leeven
om Chrijlus wille gelaaten hebben.

14. Eyndelyk heeft het woeden der vyanden onder deeze Marais An-
tontnus opgehouden , na dat hy door een gebod op de aanklagers der
Chrijienen een harde ftrafFe, naamelyk het crurifragium of radebraaken,
gefteld hadde. (d) Het geene dan in der daad ook teegens een knegt te

werk gefteld is, die zyn heer, Apollonius , een voornaam Raadsheer te

Rome , weegens het Chrijiendom , aangaf, en tot de onthoofdinge bragt.
Rurtondei

(e) Waar op het verder onder Commodus in 't ganfche Roomfe Ryk voor
Jus. de Chriflenen taamelyk ftil was. Welke ruft nochtans de Chrijienen toen

ter tyd tot hunne zeekerheyd ook niet misbruykten , gelyk als kort
daar na wel gefchied is. Maar de rechte Chrijienen waaren met de eene
en andere toeftant wel te vreede , en gebruykten de uytwendige vreedc
alleen tot prys van hunnen God. Zy waaren zoo veel te vlytiger om
het Evangdium uyt te breyden , en dat wel met zulk een gelukkigen
uytilag, dat zig heel veel groote en ryke huyfgezinnen tot Chriftus lie-

ten bekeeren. (f) Doch wy moeten noch een weynig na de oorzaak vraa-

gen,

(y) Eufebius iv. c. 13. (z,) Melito ap. Eufebium iv. c. 26. Orofius vu. 15-. Martyres Vien-
nenles ap. Eufcb. v. c. 1. {a) {b) Irenaeus tu. c. 3. Eufebius iv. c. 14. (<) Idem v. c. 1.

(d) Tcrtullianus Apol. c.
f. (*) Eufebius v. c. 21. (ƒ) Ibidem.

Vervolging

onder An-
toninus

opgehou-
den.



I.Hoofdjl. HISTORIE. i 51

gen , waarom men toen ter tyd de Chrtjlcnen zoo met vreede gelaaten
t£

a

£.£;

heeft.

15. De booven genaamde verweerfchriften hebben wel veel totdeezen

vreede bygebragt : doch zet men noch gemeenëlijk die wonderlyke ge-

fchiedems hier by , die onder M. Antoninus by het leeger is voorgeval- tes-io rui-

len. De zaake zelfs vertellen ook de belle Heydenfche Schryvers, hoe-

wel zy dit aan het gebed des Keyfers, en aan zyne vroomheyd toefchry-

ven , of ook aan een fwarte konftenaar , Julianus of Arnuphus , gelyk

hem anderen noemen. Naamelyk , als de Keyfer met de Quaden in 't

veld lag , en van hen met zyn Heyrleeger m een engte beflooten

was, dathy tot geen veldflag koomen konde, en, na dat zy daar en bo-

ven ecne zeer groote hitte uytgeftaan hadden, zyn de wolken zoo onver-

wacht en zoo dik te zaamen gedrongen , dat 'er een groote pias-regen

daar op is gevolgd: en dit, voegen de Heydenen daar by, zoude niet zon-

der een weldaad van God gefchied zyn , dat hy zulk een wonderlyke

zeege (woi ita.^.^^ , èx. i%ei) verkreegen heeft. Want terwylen de

vyanden onder het drinken op hen los gegaan waren , is 'er te gelyk een

groote hagel, met veel donder en blixem vermengd , op hen neer-ge-

vallen , zodanig , dat de heemel op een ftreek te gelyk waater en vuur

ter needer geftort heeft, en dat verder het vuur de Romeyuen ganfeh met
geraakt , maar de Barbaaren zeer befchaadigd , en het waater daar-en-

tecgen hen tot drank, en deeze tot groot nadeel geftrekt heeft. Dit heeft

een groot heer aan 't hof op de zelve tijd uytgeteekend nagelaaten , nee-

vens veele andere oude Schryvers , die toen geleefd hebben. Qr) Eert

ander gedenkt naderhand { dat hy deeze gefchiedenis afgefchilderd had-

de gezien, en wel byzonder hoe de Keyfer by de flag gebeeden , en de

foldaaten de reegen met de ftormhoeden gevangen hadden. (_h~) Ik ver-

fwyge andere gedenkteekenen , in welke de heydenen dit wonderwerk
zin Jupiter toegefchreven

,
(Y) en de Dichters hier na daarvan gezongen

en geroemd hebben. (k)

16. Dit herhaalen ook de oudfte fchryvers der Chriftenen , en ze be-

roepen zich hier over op de Heydenen zelfs , daar Apollinaris in de zel-

ve tyd dit opentlyk de Chriftenen toegefchreeveri heeft. (/) Tertullianus

heeft zich kort hier na voor de ganfche Roomfe Regeering op des Key-
fers M. Aurelü eyge brief beroepen , dat deeze reegen door het gebed
der Chriflene-foldaaten is verkreegen geworden: en hy herhaald het twee-

maal, in zulk een tyd , daar de getuygen noch in 't leeven waaren , die

daar van konden zeggen. Waar ontrent hy waarlyk omzichtig fchryven
moede , op dat hem de vyanden niet oVer leugens ftraffen , en de ganfche
zaak om ilooten konden. Daar hy evenwel in tegendeel zonder fchroom
deeze wonderlyke hulp aan de vroomheyd en aandachtigheyd des Keyfers

ontzegd, en die alleen aan de Chriftenen toeeigend, 't geene hy niet had
durven waagen , indien hy te vreezen hadde gehad , dat men hem met
grond der waarheyd een andere oorzaak daar van had konnen bybrengen.
Waarom ook andere van deezen brief des Keyfers gedenken, (ni) welke
nochtans verlooren geraakt is. Want die, welke aan de tweede verant*

woordinge van Jtiftmus gemeenelyk gevoegd , te leezen is , word met reeden
G 2 uyt

(g) Dion Caffius lib. ixi: Lampridius in Heliogab. c. 9. Capitolinus in Marco c. 24. Suidas
in v JfMmros. (b) Thcmilhus ürac. ad Thedof. (;) Baronius Anno clxxvi. n. 24. J. B. Ca-
falius p. t. Rit. vet. Chrift. c. 3. Angelus Roccha. Biblioth. Vatican. p. 288. Spizelius de Atheif-
mo eradic. append. (6) Claudianus Paneg de vi. Conful. Honorii. v. 339. (/) Eufebius v. c.

f. & ibi in notis Valeiius. Idem 111 Ghron. ad annal. xm. Marci. Tertullianus Apol. c. f. & ad
Scapul. c. 4. {m) Orofius vt t. c. if. Cpnf. de Epillola illa Scaliger ad Eufeb. Chron. n. 2i8o;
Salmalius in Capitolini M. Aurelium. Huetius Dcmonltr. Euangel. ptopof 3. 19.
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jmi c. U y t de ftyl en de ongerymde inhoud, voor verdicht gehouden» maar de

zaake zelf word van de onder een gemengde uytvindingen der volgen-

de ryden billyk onderfcheyden. Doch dit is ook gewis , dat al voor

die tyd een zeeker Legioen by het Romeynfe leeger a^wo^'A©- of het

donderende genaamd is geweelt , dat men al onder 'Trajanus in de oude

opichriften en penningen vind. (n) Dat alzo fwaarlyk een e?nig en ge-

heel Legioen van Chriftenen toen ter tyd geweeft kan zyn, dat dit won-
der van God afgebeeden zoude hebben , of daarom fulmmatrix , blixemend

hadde moeten genaamd werdert. Daar waaren noch hier en daar veele

Chriftenen onder het leeger, aan welke het de voorzeyde Schryvers toe-

fchryven , daar het doch zonder dat niemand Voor ongeloolfelyk hou-

den kan, die God en zyn macht kent, en zig ontziet hem hier in paaien

te zetten, (o)

1 7. Schoon nu al de Keyfer by deeze zaak aan de Chriftenen niet ge-

dacht zal hebben , dat hem door hen iets goeds wedervaaren was j zoo
heeft hy echter by deze groote zeege konnen zien, dat zy hem evenwel

met hunne Godsdienft in zyne onderneemingen en overwinningen niet

hinderlyk waren. Veel meer mag hy hen, zoo wel als de overige, hier

na in meerder waarde gehouden, en van de vervolginge daarom bevryd

hebben. Ondertuflen is in 't algemeen uyt dit ganlche hoofdftuk ten

vollen te kennen, hoe weynige uytterlyke vreede en welftand de Chri->

ftenen nog toen ter tyd genooten , en hoe wel zy nog in haare zuyver-

heyd bleeven ftaan , gelyk als we nu zo aanftonds Zullen hooren , wan-
neer ik te vooren van hunne beroemfte Leeraars een weynig aangeroerd

zal hebben.

(«) Dion Caffius lib. lv. Baronius Annal. clxxvi. n. iS. feqq. Scaligcr 1. c. (o) Vid.difTèrr.

contra eam Latroquani append. Adverf. p. fƒ3. feqq. Witfius diatrib. Imgul. Spizelius 1. c. Seao-
rius Urfatus, Comm. Notar. Rom. p. 276.

HET TWEEDE HOOFDSTUK.
Van de Leeraars > en hunne verrichtingen , als meede, van de Gemeenten?

z,elve , en haarfiaat en hoedanigheyd.

§• 1.

leeraars. T^-t verhaal van de Leeraars van die tyd kan ons verder in den toe-

JlI ftand des Chrijlendoms een groot licht geeven. Derhalven zal ik
de bekendfte, na de plaatzen, daar zy meeft geleefd hebben , hier kor-
telyk ophaalen. Boven die aireede gedachte Verweerfchrift-fchryvers

.

Atherugo- gluadratus en Ariftides, was ook Athenagoras te Athenen beroemd, die

in de naam der Chriftenen een fchoone befchermreede aan de Keyfers An-
toninus en Commodus fchreef, welke men, neevens zyn boek van de op-
ftandinge uyt den dooden , nu nog in wezen heeft. Voor Quadratus
had Publitts aldaar geleerd, die ook tot een Martelaar geworden was. (V)

woriyfiuj Te Corinthen was Primus een Opziender nog voor de tyd van Dionjfius,

cw" die eerft onder Commodus daar toe gekoomen is , en een zeer treffelyk
Leeraar is geweeft: , gelyk men uyt zyne brieven heel wel ziet , die men
nog by ftukken en brokken by Eufebius vind , daar zy ook (x.*&o\uod)
Catholifche of algemeene heeten, dewyl zy toen ter tyd opentlyk en dik-
maals in de gemeente geleezen wierden. (b~)

2.

(a) Dicmyfius Coruithius apud Eufebium ir. c 13- (£) Idem iv. c. 22,. Hieronymas Cataf.
Script. Eccl.
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2. Jnflinus heeft zich meeft te Rome opgehouden , alwaar hy , gelyk J***
gezegd is, voor de Chrijienen heeft gefchreven, en onder M. Anrehus als J^j»^
een Martelaar geftorven is. Van zyne fchriften heeft men noch over >

zyne twee Verantwoordingen , zyne t'zamenfpraak met Tryphon de Jood,

de brief aan Diogtietus , enz. Hier tegen zyn hem de vraagen enantwoor-

den aan de rechtgeloovtgen , als ook , de verklarwge des gdoofs van de Drie~

temgheyd en meer andere fchriften , opentlyk zonder grond toegefchre-

ven, ik fwygc van de verloorene. Anders vind men by hem een zuyvere

fmaak van de eerfte deftigheyd en zuyverheyd , alhoewel hy meenigmaal

nevens andere, zyne eygene gedachten , en zelfs ook uyt de Wysbegeerte,

iets daar onder mengd,dat hem van het heydenfche weezen nog aanhing.

Vorders werden in deze en in de eerfte eenwe deeze OpziendersteRome
geteld , Linus , Anacletus , Cïemcns , Evarijtns , Altsander , Stxtus ,

R°°«nfc

Telefphorus, Hyginus , Pms, Anicetus , Soter , Eleutherius
, (V) wien pèn?

°r

voor de laatfte de onruftige Vittor gevolgd is. In Vrankrijk waren , ne-

vens Photinus, daar al van gemeld is , Altalus, Zacharias , en voorna-

melyk Ircnaus beroemd. Deeze was nog een toehoorder van Polycarpus i«n*us.

en Papias geweeft, waar op hy, te Lyons een Ouderling onder Photinus

geworden zynde, wegens allerhande mgekroopene ftrydigheden van de
Gemeentens aan de Afintifche afgezonden wierd. Hier na is hy onder M.
Antonimts tot een Opziender geiteld,en eyndelyk onder Severus tot een

Martelaar geworden, Van zyne veele fchriften en zendbrieven , zyn
maar de vyf boeken tegens de Ketteryen over , die men alleen nog maar
in 't Latyn heeft, dog die men evenwel tot narichtinge van veele wegens
de zelve en voorige tyden , met groot nut gebrtiyken kan.

3. Van de beroemdfte mannen in AJie flua ik die van Jernfalem ovetf

van welke men weynig voor gewis verzeekeren kan. Te Antiochie wa«
Ignatius eerft opziender , en wierd van daar , gelyk hier boven nu ig»»iw<

reeds al gemeld is , na Rome gevoerd. Hy is een Leerling van de Apo->

flelen, en een zeer trefTelyk Chrijlen geweeft, gelyk het zyne brieven nu
nog uytwyzen. Want van de zelve blyven wel de eerfte zeeven bnyten

alle twyftel gewis genoeg, gelyk het de voornaamfte onder de geleerden,

inzondérheyd Vofjitis, Grottus, Heinfms , Ujfertus , Hnmmondus,Peaf-
Jon, en de Engelfchen in 't gemeen ftaande gehouden hebben. Schoon
Wel nu en dan iets daar in tuiTchen gemengd is, waar van men nu ook al

r>

goede naricht heeft. Deze zyn nu de brieven aan die van Rome , Ephe-
jüs , Magnefia , Trallis , Phdadelphia , Smyrna , en aan Polycarpus , wel-

ke men ook in de Hoogduytfe taal met grootenuttigheytleezen kan. Om
de overige bekommeren wy ons wyders niet. Anderzins is na deze en
Hero, Cornelius en Ero Theophdus te Antiochie geweeft, die uyt zyn boek TheoPht
tegens de Heydenen aan Autolycus nu nog bekend is. Vorders waren lus -

daar ook Maxtmims en Serapion , en te Hierapohs Papias , van wien in

't voorige boek in 't laatft gewag is gemaakt. En wel voornamelyk van
de oude Polycarpus te Smyrna, daar ook in 't voorige hoofdftuk van ge- poiycjr.

meld is, gelyk als zyn brief aan die van Philippis veel goeds in zighoud,
pus '

en van zyn zuyver geloof , heerlyke gaaven en goed aanzien by de Ge-
meentens van die tyd , getuygertis draagd.

4. Te Sardis was ook de voorgenoemde Melito een opziender, die de MeUto.

gaaven van zyne Welfpreekentheyd tot de tferantwoordinge van zyne mede-
Chriftenen gebruykte, daar niets meer van over is, als 'tgeene Eufebius
daar van bygebragt heeft, zynde alle zyne fchriften Verlooren. Van hem
is dit aanmerkens waardig , dat hy een byzondere reys na 't Ooiten ge-

G 3 daan

(0 Irenxus iii.c. 3, Eufabius m.c. 34.
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daan heeft, op dat hy de naamlyft der regelmaatige boeken oprecht heb-

ben mogte , welke hy ook , zoo als men die noch leeft , opgegeeven
heeft , behalven dat hy de Spreuken Salomons , het boek der JFysheyd noemd

,

en de boeken van Nehenuas en tfiher daar uyt laat. Van Egefippus weet
Eufebiiis veel te zeggen, waar uyt hy zyne vyf boeken van deKerkelyke
Hiftorien ook vlytig getrokken heeft. Van geboorte was hy een Jood,
en hield zich te Rome op, onder Antomnus of Commodus , naar vermoe-
den ontrent de tyden van Irenaus. Maar de vyf boeken van de Joodft
oorlog en van de vermot'fting van Jerufalem zyn van hem met,gelykmen
in 't gemeen wel voorgeeft , maar van een heel ander en nieuwer Schry-

ver. Nevens dezen zijn noch in Afie door hunnen arbeyd en fchnften

bekend geworden, ApoUmaris, AJlerius, Urbanns:-., Polycrates , Mvja-

nus > Papynus , Pantenns , Modeflus , Rbodon , Bardejanes, Pinytus

,

AUltiades, Apollonms , Iheophdus van Cafarea, Maximus Anicius , Mar-
cellus ,en meer andere, gelijk zy in de oude naamlijft der kerkelijke fchry-

vers na den anderen ftaan , van welke men echter geene fchnften meer
heeft , als eenige hier en daar aangeroerde overgebleevene ftukken en

brokken.

5

.

In deze eeuwe is Alexandrie inzonderheyd van Leeraars beroemd ge-

weeft. Want , boven de ordinarifie Opzienders , als Cerdo , Primus

,

Fuftus, Eumenes, Marais, Celadion, Agrippmus , Julianus, weet men
veel te zeggen van de Catecheten , van Pantanus en Clemens Alexandri-

nus, en daar na van Origenes. De eerfte had in zijn heydenfch ongeloo-

ve zig heel vlytig benaarftigd , en hy gebruykte deze zijne naarftigheyd

hier na, als hy de beginners in 't Chrijtendom met behoorlijke wijsheyd

onderwijzen moefte. (dj Hy zoude ook eens naar Indië getrokken zijn

,

en het Chriften-geloove daar voort geplant hebben. Sijn Scholier en na-

zaat Clemens is zoo wel wegens deze en andere arbeyd (alzo hy te Alex-
andrie tot aan het eynde van deze Eeuwe toe een Ouderling geweeft is}

als ook door zijne nog overgeblevene Schriften zeer bekend. Hy is mede
meenigmaal tot andere Gemeyntens gereyft , en heeft zich wel voornaa-

melyk by die van Jerufalem en Antiochie wel verdiend willen maaken.ftV

Anders heeft hy te Alexandrie geduurig geleerd , en ten dien eynde ook
veel gefchreeven. Waar van men nog heeft het Protrepticon of de ver-

maamnge aan de Heydenen, de Padagogus oïkmder-leeraar voor de jonge

Chrijlenen , en het groote werk van de Stromata , daar allerhande zaken
onder malkanderen verhandeld en verklaard werden. Het meefte is wel
op de Ketters aangezien , die hy vry overhaald. Onaangezien anderen

ook veele dwalingen in hem over 't hoofd moeten zien, zo geeft hy ech-

ter nanchtinge van veele nodige ftukken.

6. Want van deeze, en van de overige Leeraars , is wel aan te mer-

ken , dat zy evenwel dikwils zo aanftootelijk en ongelijk van Godge-
leerde zaken fpreken , als naauwelijks menigmaal die geenen gedaan heb-

ben , welke men naderhand voor ketters verklaard heeft. Dit quam daar

van daan , dat men toen ter tyd , by de overige eerfte eenvoudigheyd >

nog meer op de zaaken , op de oeifening , en de zin der leeringen gade
floeg, als wel op de bloote uytterlyke uytdrukkingen , als die in woor-
den gefchied. Men gaf zich veel liever en zekerder aan de regeeringe

van God over, in de befchryvinge van goddelyke dingen , als dat men
zich na het eenzydig voorfchrift van deze of geene Leeraar geheel zou
gevoegd hebben. Zo wift men ook toenmaals noch van geen geweetens
dwang in Godsdienftige of geloofs zaaken , van geene voergefchreeve

for-

(d) Eufeb. v. c. 9. iS. vi. c. 3. 13. Hieronymus l. c. (*•) Eufcb. vi. c. u.
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formulieren , belydeniffen , fyftemata of leerftellingen en diergclyken ; J*

^

c
c -

maar de regeering des H. Geeftes was hunnen regel , en de fchriften der

Fropheeten en Apojtelen waren hunne aanvoerders. En dewyl de waare s^hc-y-

liefde noch onder de Chriftenen den fcepter voerde, zo hoorde men nog tc^ntV

zo veel niet van oordeelen of verdoemen van die geene, welke eenigzins
dool9nd''

in 't een of 't ander woord gemift hadden. Voornamei yk daar men met
de openbare tegenfprekers en goddelozen , als ook met andere noodiger

arbeyd genoeg te doen vond. In 't korte , men volgde het voorbeeld van
God zeiver na , die zoo veele fwakheeden en doolingen van de zynen
over het hoofd ziet, en weg neemd. Derhalven liet men het bloot op
eene minzaamc en broederlyke vermaninge na de trappen van de zelve

aankomen , wanneer de een over de ander eenige fwarigheyd kreeg , het

geene dan uyt de overige fchriften van de eerfte Apoftolifche tyden klaar

is, daar de een de gaven van den ander geduurig roemd , en niemand
om nadenkkelyke woorden of meeningen verwerpt , maar daar een ieder

in de overdenkinge van zyn eyge fwakheyd , en dat anderen met hem
ook geduld moeten hebben, veel meer op de teekens van een leevendig

geloove gezien en gedrongen heeft.

7. Het is de moeyte niet waardig , by de twyftelachtige en onderge- onïfk e«

ftookene Boeken van deze eeuwe zich op te houden, aangezien men daar

over geen gefchil meer heeft. De verdichte brieven der Roomfche Bif- vah a«

fchoppen verraden zich zelfs by ieder verftandig leefer genoegfaam, met B°m!^
haare aaperyen. Gelyk haar dan noch laatft, nevens anderen, de verr pc "-

maarde Blondcl op net naukeurigft overgehaald heeft , zo dat daar niets

oprechts of geloofwaardigs meer aan overgebleven is, en hare liefhebbers

zelfs de zaak verlooren geeven. Wat de ouden , inzonderheyd ClemenS

Alexandrwus , van de overgeblevene fchriften der Patriarchen', Prophe*

ten, en Apojlelen bybrengen, die houden waarlyk veel goeds en ftichte-

lyks in zich , doch dit valt te wydloopig om alles hier te onderzoeken-

Van de acht boeken in veerfen, die de Üybillen toejrefchreven werden , t™.fi

is tot nu toe voor en tegen overvloedig woordenttryd gevoerd geworden.

Het is zecker, dat ze in deze eeuw eerft bekend, en meelt bemind zyn
geweeft , om dat Juftmus , Irenaus , Theophilus Antiochenus , en hier na

Clemens Akxatidrinus zo duydelyk van haar gewag maken , om van de
volgende als Laffantnis , Enfebius en anderen niet te melden. Welke
mannen zich daar aan niet geftooten hebben , dat deze veerfen en voor-

leggingen gemeenelyk van een wyf zullen afgekomen zyn , of dat zy ZO
duydelyk van Chrijlus fpreeken. Dewyle hen wel bekend was , hoe zy
de wyfte en geleerdfte voor Chrifius geboorte , en alzo voor de vervul*

linge, zeer duyfter zyn voorgekoomen , gelyk als men by Cicero zien

kan, die ook veele kenteekenen daar van aan den dag brengt , welke noch
met de overige overeenitemmen. Zo dat men geen grond heeft, om »

of uyt de Hijtcrien-i of uyt de meeninge der genoemde oprechte eerfte

Kerkenleeraars , ce vermoeden, dat zy dezelve voor de Heydenen^doojr
een godvruchtig bedrog , of goede inzicht , verdicht , en alzo aan 'c licht

gebracht hadden. Dewijle zy al te voorzichtig waren , dat zy door 't

ontdekken van zulk een bedrog, de loutere waarheyd, die geen lift van
noden heeft , alzo te fchande maken, en in gevaar ltellen zouden.

Byzonder daar men in \ gemeen klaagd, hoe veel ongerymde, aanftoo-

telijke,ja dooiende zaken daar in ftaan,'t geen miffchien de oorzaak zyn
kan , waarom men die niet voor oud genoeg erkennen wil.

8. Dit zy nu genoeg van de bekendfte Leeraars zelf gezegd , wellcesrs bette*-

kenniffe ons, wegens deftaat der Gemeentens zelfs, vèelkan aanwyzen. "iToed"'

JJyt
nigh.jrd.
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jaar c. Uyt de ootmoedige en zachte lüym van Ignatius , Polyc/irpus en andere

oprechte leerlingen der Apoftelen kan men ook wel zeekerlyk befluyten

,

ootmoe. dat ze geen heerfchappye over het volk altoos begeerden. Noch veel
diRhejd. minder nebben ze zich over hunne mede-arbeyders konnen verheffen,

om dat hunne hoogmoedigheyd alle hunne dienlt ontrent het Woord zou-
de bevlekt en gehinderd hebben. Dewyle nu de Apoftolifche en zuyvere

Geeft noch in veelen zynewerkinge hadde, zoo ging het meell na zyne
vond«. regeeringe indeGemeentenstoe. Daar gefchiedden noch allerhande won-

deren, zoo dat Quadratits > Ammias-, en meer anderen , als rechte Pro-

pheeten en Voorzeggers, in deze eeuw ook nog geroemd werden
, (^g)

met dewelke het zoo toegegaan is, gelyk wy in 'tvoorige Boek nu reeds

Euange- al wydloopiger hebben aangeteekent. Toen lieten zich ook noch zulke
ïüUn.

Ettangeliften en buyten- gewoone Leeraars van God uytzenden, welke de
Landen der Heydenen alomme bezochten , en Chrijius aldaar bekend
maakten. Alzoo dat 'er ook aan het eynde van deze tweede eeuwe zelfs

noch diergelyke zendingen in 't gebruyk waren, gelyk wy nu reeds al van
Pantanus vernomen hebben, (h) Dezedeeden, gelyk de Apoftelen, dat

zy aan de nieuw-bekeerde Gemeentens vafte Leeraars ftelden, en hen al-

zoo denHeere, eer zy wegtrokken, quamen te beveelen.

ordedcr 9. Die geene dan, welke ordentelyk by een Gemeente gefteld waren,
Lcotiars.

behielden meeftendeels de eerfte heylzame wyze , dat 'er namelyk eenige

Ouderlingen voorftonden; en wel in zulk een getal, na dat de toehoor-

ders veel of weynig waren. De Chriftenen waren zelfs met de eenvou-
digfte manieren in alles gaarne wel te vreeden , en de geduurige onzee-
kerheyd daar ze in leefden, gaf hen ook de tyd niet, om op eenige uit-

terlyke ftaat , pracht of aanzien , eenigfins te konnen denken. De
voorftanders in tegendeel gevoelden zelfs hunnen laft maar al te wel,
ook begeerden ze geene de alderminfte eere , verhooginge , of aanzien

boven andere, en ze zouden zelfs ook hun aanbevolen ampt heel gaarne

hebben willen laten vaaren, by aldien het hen niet zoo uyttermatenhoog

Keure.
en duur was aanbevolen geweeft. Veele onder hen waren noch van de

Apoftelen in hunne ampten ingeftelt , en de andere waren meeftendeels

met eendrachtige (temmen van hunne Gemeentens zelfs daar toe beroe-

pen, en zulks wel meeft, tegen haar eigen wille en dank. By welke be-

roepingen altyd wel het meefte op de wysheyd , en onbefprooke heylig-

heyd van alle zulke perzoonen wierd gezien ; tot zoo verre zelfs , dat

zomtyds wel een ongeleert en gemeen Man bequaam genoeg daar toe

geoordeelt wierd te wezen , zoo wanneer men anders maar bevond dat

de Geeft Gods hem daar toe uytgeruft hadde.

Beginvan io. Ondertuflchen begoft echter de verborgentheyd der ongeregtig-

derfT"* heyd zich in die tyden al eenigfins daar onder te beweegen , na dat in

't byzonder alle de Apoftelen , en hunne naafte Leerlingen , den weg van
alle vlees waren heenen gegaan. Want men heeft al kort na die tyden
de Kerkelyke zaken allengskens eenigfins na de wereldlyke ftaat en orde

verhoogin- beginnen te fchikken. Gelyk als men dan ook zekere naricht heeft, dat

liirchop- men, te Alexandrie , al kort na de dood van Marcus , deOpziendersof
Pen ' Bifichoppen, allengskens boven de andere Ouderlingen iets of wat heeft

beginnen te verheffen , daar de eene voor deze zoo veel placht te wezen
als de andere, zoo dat ze alle van eene gelyke waarde waren. (Y) Deze
gewoonte nu , zal ook , buiten alle twyfFel , in de andere groote Ge-
meentens der vol krykfte Steeden , als, Rome, Antiochie , Athene, enz.

al kort daar na zyn ingevoert geworden, door dien het doch de gemee-

ne

(g) Apollinariusap.Eufebium v. c. 17. (b) Ibid. c.9. (i) Hieronymus Epift. Sf. ad Euagr.
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ne aart en eygenfchap van alle misbruyken is, dat ze heel weelig willen in- 2'%^"

kruypen en zichuytbreiden. Alhoewel men ook daar en tegen wel van an-

dere Gemeentens leeft, dat 'er in dezelve zomtyds wel twee of meerder

Opzienders te gelyk zyn geweert: en zulks wel in een en dezelve Stad;

gelyk als te Rome , volgens de meeninge van ondérfcheidene Schryvers,

drie, namelyk, Clemens , Ltnus , en Cletus ; en > te Antiochie , Evo-
dius en Ignatius , enz. waar van men by Salmafius j in zyn Boek van de
opperhoofdigheyd van den Paus , (da Primatu Papa) een heel bondig

bewys en nancht kan vinden. Echter zyn 'er, ontrent die tyden , nog
al veele Gemeentens geweeft> die van deze Biflchoppelyke Heerfchap-

pye t'eenemaal zyn bevryd gebleeven. Want het geene men in de Zend- De zend-

brieven van Ignatius , hier en daar gemeld vind, aangaande de heerfchap- Vanig"i:

pye en voorrang der Biflchoppen , boven de Ouderlingen , ontdekt zig «"^ifcU,

zelfs genoegzaam , door de ongewoone , veelvuldige , en recht belach-

gelyke ydele herhaalinge en erinneringe , die geene de minfte overecn-

komfte altoos met de aan een fchakelinge der overige reede heeft > waar

uyt het genoegzaam te zien is , dat het van de eene of de andere voor-

ftander of Patroon van zodanig eene Biflchoppelyke Heerfchappye moet
tuflchen ingevoegt wezen, (k) Daar doch Polycarpus > in zynen Zend-
brief, maar alleen van de Ouderlingen en Dienaars gewag maakt , en

geenfins, van eenig Opziender in 't byzonder. By aldien 'er echter toen

ter tyd al eenig onderfcheid tuflchen die tweederleye ordeningen is ge-

maakt geweeft, zoo heeft zulks , buyten alle twyffel, alleen zyne op-

zicht op eenige voorrang in den dienit gehad , en geenfins eenige de

minfte heerfchappye of oppermacht willen te kennen geven. (/) Ook is

zulks alles , gelyk als Hteronymus heel wel aanmerkt , maar alleen allengs-

kens , en uyt eene bloote gewoonte zoo ingekroopen } doch niet

door eenige Goddelyke ordinantie met nadruk zoo ingeftelt geworden.

Ik wil echter hier mede geenfins ontkennen, dat men niet wel zoodanig

eene eere en ontzag aan eenige voorname en aanzienelyke Apoftokfche

Leeraars, als Ignatius , Polycarpus , en meer andere, zomtyds van zelfs

heeft opgedragen , uit een zonderlinge hoogachtinge en groot vertrou-

wen, na dat Ze zeer groote geneegentheyd voor hen over hadden.

11. Op zulke plaatzen echter, daar deze gewoonte al kwam fland te oud sc.

grypen, behielden evenwel alle de overige Ouderlingen, hunne gewoo- '

D6e "

nelyke gelykheyd met de Opzienders , 111 alle de verrichtingen die de

Gemeente in 't algemeen aangingen: ze leerden en (lichtten de Gemeen-
te alle beide, zonder eenig onderfcheid, Zoo veel als zulks nodig was,

en ze namen , noch hunne mede arbeiders , noch mede-broederen , hun-

ne behoorlyke vryheyd. Na deze t\Vee ordeningen nu was 'er geen ari- niaeonèn;

dere foort van Kerken-dienft altoos toenmaals bekend , ds alleen , die '^l°°t

der Viaconen of Dienaars, behalven dat 'er alleen zomtyds , in de laatfte

Taaren dezer eeuwe , eenig gewag van Voorleezers werd gemaakt. Het
ampt der Exorcifien , behoorde toen ter tyd aan geene byzondere per-

foonen , maar dit was beruflende , op de gave der Wonder-werken t waar

door een ieder Chriften de macht hadde j om de booze Geeften uyt te

konnen dryven. Ook wift men toenmaals in 't minfte niet van eenige

andere hoogere graaden van Kerkelyke bedieningen, als naamelyk, van

Aarts-Btjjchoppen , Aarts-Dtaconen , Opper-Kerkvoogden , ( Primaten)

Aarts-Vaders i (Patriarchen) enz. Alle welke zaaken uyt de overgeblee-

vene Schriften van deze tyden middag klaar zyn.

il. Het
ri) Vedelius \f- Voflïus. Uffcrius. (/) Tcrtullianus , de Pudicitii 1. 2?.

/. Deel. H
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ilTcc.'
I3 - Het Lcer-atnpt zelfs maakte in deeze tyden ook noch geen afgc-*

HetL«r- zonderde ftand of orde , zodanig , dat men het tegen de zo-genaamde
afgezon- ftand der Leeken zoude overgezet hebben , en noch veel minder , dat

d"
ieor

" men deze, met eenige byzondere cieraaden •, kleederen , of eertytelen

,

enz. zoude hebben onderfcheyden ; nademaal dit woord zelfs van Leeken,

beneevens de valfche opvaftinge van het zelve, eerft langen tyd daar na,

uyt de Heydenfche Wyze van regeeringe in het 'Chriflendom is ingevoerd

en overgebracht geworden. Want als de verkoorene Leeraars, door de
oplegginge der handen', gelyk als van het andere gemeene volk fcheenen

afgezonderd te weezen, zo is men eer ft namaals op het onderfcheyd tuf-

fchen de Geejlelykheyd-'en de Leeken gevallen, dat eyndelyk door het Con-
cdium van Nicene t'eenemaal is beveiligd geworden. Voor deze Kerke-
lyke vergaderinge nu hadden de Gemeentens meeft overal haar voorig recht

noch ongekreukc behouden , nademaal ook deze , ten minften hunne Ouder-
lingen , mede gewoon waaren , by de gewichtigfte verhandelingen der

Kerkelyke of Geeftelyke zaken , mede tegenwoordig te zyn. Om welke
reede men ook , in de weinige overblyfzeien , die 'er van deze eerfte ty-

den noe; overig zyn,altyd de namen der Broederen mede gemeldet vind

,

Bekend- die het eene of het andere aan de zelve in vreemde plaatzen hebben be-

de"^ kend gemaakt, (m) Gelyk als dan ook , van wegen de opgereezene on-

eenigheyd , aangaande het Paafch-feefi , de Gemeentens met eikanderen zio;

hebben befprooken , eninjfie, PaUflwa , Italië, Vranknjk, Pontusj,

Achaje, en O/fromz > daar over zyn verzameld geworden. (//) Waartoe
hen ook , onder anderen , haare vereen iginge onder den anderen noch
quam aan te dryven , daar hunne ongewifle maniere van leeven , midden
inde hitte der grootfte vervolgingen, mede geen kleen gewichte toeby-

bracht , waar door ze zich , met alle moogêlyke zorgvuldigheyd, zo
veel als het hen moogelyk was, voor alle fcheurmgen en ergerniflèn zoch-

ten te wachten , op dat Gods Heylige naam door dezelve nietcenigzins

zoude mogen gelaftert werden. Vaneenige andere Concilie» ofKerkelyke"

Vergaderingen, op zulk een wyze* als ze naderhand wel zijn gehouden
geworden , vind men > ontrent deze tyden , niets altoos aangeteekend ;

gelyk als dit ook, dé gefchaapenheyd dier tyden, zelve te kennen geeft.

(m) 'Eufebius. («) Idem.

«neentens.

T

HET DERDE HOOFDSTUK.
Van den handel en wandel, openbaare en afgezonderde Godsdienjl, en ter-

dere gebrtukken , der Chrijlinen, in de tweede Eeuwe.

m
§ i.

Godza'ifg. /^\P ^eze wyze dan , door dien de voorgangers der Chriftenen toen-

chnfte'
r V_y maals aan de eerfte eenvoudigheyd en zuyverheyd noch vry veel

nm, deel hadden, ftond het ook doorgaans met de gemeente zelfs heel wel.

Het Welke men ook uyt zeer veele ftukken en ken-teekens heel klaar kan
leeröH-ktennen , fchoon dat de Chriftenen van die tyden zelfs heel verre

van eygen roem en lof vervreemd waren , door hunne eygene ootmoedig-
«aszondtr hcyd , -en 't kleyn gevoelen, datze van zich zelfs hadden. Men kanech-
huycheie. ter uyt.de Schryvérs van die tyden heel gemakkelyk befluyten , dat ze

het waare wezen des Chriftendoms geenlins in fchyn of uytterlyke woor-
den, maar enkel en alleen in hunne herten, en de werken, daar uyt voort-

komende , gezogt hebben. Het was hen niet genoeg, wanneer ze Hechts

van

rye,
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van andere luyden voor vroome en oprechte menfchen wierden gehouden, J"^
en dat ze eenige aandacht of godvruchtigheyd in hunne gebaarden en

ftellingen lieten blyken , maar ze moeften, booven al, in hunne eygene

herten, van hunne oprechtigheyd en goede grond , ren vollen verzee-

kerd wezen. En na dat ze eenmal van alle valfche Godsdienft tot den

leevendigen en waaren GOD bekeerd waren , zo Voeren ze ook verdcr

voort, hem, tot den eynde toe, getrou te zyn én te blyven. Ze lieten

toenmaals de leere van hunnen Godsdienft niet zo zeer in enkele meenin-

gen en inzettingen , als wel , in een oprecht en ongeveynft geloof be-

ïtaan. Door dit geloove waren ze eenmaal met GOD verzoend ; en in

dit zelve voeren zy verder voort, hunne herten , daagelyks , door

de genade van Jefus Chriftus , te reynigen. Deze, en alle andere goe-

de zaaken, die 'er meer tot een Goddelyk leeven behooren , behoefd

men e;eentins van de Chriftenen dezer tyden te verdichten , maar men
vintze, in der daad, in de overgebieevene Gedenk-teekenen.

2. Hunne liefde tot God hunnen Heyland, blykt zorine-klaar, uyt ^de toc

het vergoote bloed van ontelbaare Martelaren. Waar in zelfde overige

zich aan den Heere opofferden , uyt eene dankbaare erkenteniflé der

reeds genootene barmhertigheyd ; en , om te betuygen , of ze al fchoon

toenmaals in der daad en waarheyd om Chriftus wille niet kwamen te

lyden , dat ze echter alle van ganfeher herten daar na verlangden , en met
hunne mede-broederen daar toe bereyd waren. Hunne liertelyke liefde f" h,,nneR

onder malkanderen verdroot zelfs hunne vyanden , die zich in geenen ft"'"

deele daar in fchikken konden , wanneer ze de namen van Broeders en

Sufters zo menigmaal onder hen hoorden noemen en in zwang gaan. Te
meerder noch, nadien ze hunnen kuyfichen en oprechten handelen wan-

del noch boven dien uyt alle omftandighederi helder zagen uytblinken.

Ook moeft men zich daar benevens noch over hunne groote zachtmoe- ?
ac

,

flf
'j
oe:

digheyd tegens alle hunne vyanden , over hunne mededoogentheyd , gaft-

vryheyd, oprechtigheyd, enz. ten hoogften verwonderen; en zulks des

te meerder , door dien dezelve by zich zelfs , of huns gelyken , niets

minder als iets diergelyks konden vinden , en daar uyt ook heel wel
gewaar wierden , dat alle deze goede eygenfehappen zeekerlyk van

een hooger hand af kwamen. Hunne over groote , ja onwrikbare ltand- c.cduii

vaftigheyd, geduld, en vriendelijkheyd, verwekte in hen , of een diep

nadenken tot overtuyginge van hunne eygene herten, of , by de verhar-

dinge der zelve , een meerder nyd , en grooter hitte van vervolginge.

Men konde hen ook in geenen deele, over hunnen Uytwendigen omme-
gang, handel of wandel, ergens in berifpen, nademaal ze heel befchey-

den, maatig, ootmoedig, en ingetoogen leefden } zonder dat de wee-

reldlyke Overigheyd hen bertraffen of berifpen konde , wegens onge-^ '

hoorzaamheyd aan hunne gebooden , en eenige andere ongerechrigheyd

,

of weygeringe van opgelegde fchattingen of laften , hoe die ook zouden
moogen wezen. Van alle deze goede zaken nu, kan onze Afbeeldingeder

eerjie Chriftenen een uytvoerlyk bericht geeven , daar we den Leezer dari

ook na toe wyzen.

3. Doorluchtig is de getuygenis van de Jonge Plinius y die hy , in het cjetuygem:

tiende boekfijner Zendbrieven , in de yjfte Brief, aan de Keyfer Trajanus , de„.

Vyan"

van de Chriftenen geeft , daar hy aldus zegd. Zy verbinden zich onder

malkanderen , in hunne F'ergaadermgen , geenfins tot eenige booze dingen ,

maar veel meer daar toe , dat ze geene dicverye , moord , of echt-breuk

zouden begaan , dat ze aan niemand eenig onrecht zouden doen, ofhem het

zyne onthouden , enz. Men heeft ook , door geenerhande foort van zwaare

H 2 py~
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J"' e
- pyniginge , iiyt twee gevangene vrouwen iets tot befchuldiginge konnen te voor*

fchyn doen konten. Gelykalsookde Verdeedigersder Chriftenen , in die ty-

den, gewoon waren, zicht'eenemaalonbefchroomdop de getuygenis van

deargïle vyanden des Chriftelyken naams, aangaande hunne onfchuld, te

beroepen, en hen genoegfaam als uyt te tarten , om vryelijk uyt te zcg-

Ha» af- gen , wat ze tot hunnen lafte hadden by te brengen. In haar afzonder-

iVevra

r
.'
y

lyk en huys-leeven waren het niets anders als loutere onftrafbaare daden
en handelingen, die het onderzoek wel mochten verdragen, daar zy hen
op bevonden, en die, na het verrichten van hunnen ordentlyken arbeyd

en beroep, beftonden, in 't zingen, bidden, leezen, en overweegen van
Gods woord. Zo dat zelfs ook, na het zeggen van Tattanus, de Kroot*

wen, by haare Spin-rokkens , van Goddelyke dingenfpraaken. Alle welke

zaken de groote vervolgingen van die tyden aan hen noch noodiger en

aangenamer maakten , door dien ze zich genoegzaam alle oogenblikken

tot lyden , ja tot de dood zelfs , gereed en vaardig moeften houden.
OndertiuTchen fchroomden ze echter geenzins , om , by alle bequaame
geleegentheid , de goddeloosheyd en grouwelen der Heydenen , te be-

Vermyding ftraffen en te myden. Weshalven ze ook allenthalven hunne Schouw-

aénfche" fpeelen, Feeft-daagen , en dertelheden , ja zelfs, hunnen gantfchen
grauwden. Godsdienft , opentlyk , en wel inzonderheyd by hunne openbaare

belydenifle , kwamen te verwerpen en te vervloeken. Waar door

ze ook metter tyd zeer veele ongeloovige en Atheiflen kwamen te win-

nen en tot haar te trekken , door dien ze , in alle hunnen handel , deug-

delyk, oprecht, enongeveynft, bevonden wierden te zyn : eeven ge-

lyk als de huychelaars meeft altyd een vals begrip van het Chriftendom
aan de menfchen weeten in te fcherpen , om hen daar door tot Atheiflen

of God-verzaakers te maken.

Hunne 4. By zodanige , toenmaals noch oprechte, gemoederen, en als nog
dieni», duurende uytwendige onzeekerheid, is 'er, ontrent het pleegen van hun-

nen uytterlyken Godsdienft , heel weynig acht op eenige uytwendige
Kerk gebruyken genoomen,in zoo verre namelyk, dat ze t'eenemaaldaar

op gevallen , en het waare weezen van den Godsdienft daarom zouden

isrryen hebben laaten vaaren. In hunne gemeene offeningen ging het meeften-

vc
S
n«

deels, en wel voornamentlyk in het begin dezer eeuwe , noch geheel

eenvoudig toe, en, na de wille en het ingeeven van den Heyligen Geeft,

zonder eenige dwang of krenkinge der ware Chriftelyke vryheyd , wet-

telyke plechtigheden of ceremoniën , en zonder eenig opus operatum of
fchyn-werk. Even gelyk als de Heere een ieder in zyn herte regeer-

de , en na dat hy het oordeelde zynen naaften tot beeteringe of op-

wekkinge te zullen dienen , zoo bracht hy zulks ook voort, zonder

Aan en eenige tegenftnbbelinge van andere. De meergemelde PUmus verhaalt

«fhunne wyders , in die zelve Brief , het volgende daar van. De Chriftenen zyn

iwiTun" gewoon y op een zekere dag , s morgens vroeg , eer het nog ter deege ligt is ,

by elkander te komen. In welke vergaderinge zy met malkander en , ter eere

van Chriftus , als van een God , een Lied zingen , en zig onderling verder

verbinden , om allerhande gruwelen en boosheden te zullen nalaten. Hier
op zijnze weder gewoon van eikanderen af te Jeheiden ; en daar na , weder
by een te komen , om op zoodanig een wijze met malkanderen te eeten , dat 'er

mets altoos met reede op te zeggen of te berifpen valt. Het welke zy ook

daar na weder al voort hebben nagelaten , na dat de Hooge Overig-
heyd alle heimelijke vergaderingen en gezelfchappm heeft komen te verbie-

den. (*)

f3

(*) Plinius Jun. lib. X. cp. 97.
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5. Hier zal ik noch twee eenvoudige bekenteniflfen der Chriftcnen J"r
r

c
c<

zelve byvoegen , die zy aan de HeidenCche Overheden zelve gedaan Juftï«>«»

hebben, op dat een ieder eenig begrip daar van , aangaande deze zaak, ^™lLc

by zich zelve zoude konnen maken. Op deze wyze verhaalt Jujiinus,

na dat hy de aanneeminge der bekeerde in de Gemeente heeft befchre-

ven : Ca) Wy nu , zegd hy , zijn wyders fteeds by malkanderen , en v««™-

in alles wat we opofferen, (tot hulpe onzer mede-broederen) dan- A.rmoér-

ken en pryzen wy den Schepper aller dingen , door zijnen Zoon Jefus
:a '

Chri/lus, en de Heilige Geeft. En op den zoo genaamdeu Sondag , ko-

men alle , die m de Stad of op het Land woonen , te zamen byeen : dan

werden de Gedenk-fchriften der Apoftelen , of de Boeken der Prophee- *-«*™ i«

ten geleezen, zoo lang als het pas geeft. Als dan de geene die leeft,

ophoud, doed een Voorftander , door een reede, eenc onderwyzinge en ver-
v<rrmia.

maninge, om het goede en de deugd na te volgen. Daar na ftaan we ge- nin8e-

zamentlyk op , en doen Gebeedcn ; en , gelyk gezegd is , als onze gebeeden

gedaan zyn, werd 'er Brood, Wyn, en Water voortgebragt , en de Voor-

jlander bid en dankzegd wederom , zoo veel als in hem is , en het volk roept Gebed.

daar op Amen. Dan werd dit gezeegende aan een ieder een omgedeelt en Avond

toegedient , en, aan die niet tegenwoordig zyn , werd het door de Diaco- «»'•

nen toegezonden. Die nu rijk zyn, en geneegen, deelen mede, navry-
willigheyd, elk zoo veel als hy wil; dit nu byeen vergadert zynde , werd Aa imoc[-

by den Voorftander bewaart; en hier mede helpt hy de Weduwen en Wee- rel1,

zen, en, die tut ziekte of andere oorzaken , gebrek hebben ; zoo ook, die

tn banden zyn, midsgaders de Vreemdelingen, die tot ons overkomen. Kort
om , het is een bezorgen van alle die in nood zyn.

6. De andere bekentenis van Tertullianus (b) kan ons insgelyks veel tmuJiia-,

licht geven, aangaande deze zaak , die dan , eeven na den uitgang de-
nusfPr"kt

zer eeuwe gefchreeven zynde , aldus luyd : Wy zyn gewoon te zamen te v*« haait

komen, op dat wy GOD, als met gemeene fiemmen , uyt alle onze kragt , gS?"
door ons gebed, zouden zoeken te beweegen. Ook komen we te zamen, om
de Heilige Schriften te hooren hezen , by welke geleegenheyd men, ha de

gefchapenheyd des tyds, gewoon is, eemge vermaninge of leeringen aan het v«iai-

volk te doen. Aldus verjterken wy ons geloove door heylige reedenen , wy "L"? ,"d«.

verwekken hier door onze hoop, beveftigen ons vertrouwen, en we verzuy- "™
ó

oudig~

men niets, om, door etne van God bevooiene Kerken-boete , aan de onze de

ouderhoudtnge der Goddelyke gebooden in tefcherpen, enz. Uyt deze en

andere diergelyke over-een-itemmende getuygeniflen kan men de grootc

eenvoudigheyd en ernft van de Chriftenen dezer tyden , in hunne te

zamenkomften , klaar zien , welke ook toenmaals op geen andere wy-
ze zouden aangefteld geworden zyn , al hadden ze fchoon eene volko-

mene rufte en zekerheyd genoten, waar vanzeflechts zomtyds een kleiri

blikje quamen te zien en te genieten. Alhoewel men ook met eene niet

loochenen kan , dat'er in deze eeuw al eenige krak en inbreuk in de eer-

He eenvoudigheyd is gekomen , gelyk als we zoo aanftonds , uyt de
twift, die 'er, aangaande het vieren van het Paasfeeft, is gereezen, ver-

hoopen te toonen.

7. De omftandigheden hunner te zamenkomften , waren volgens zee-

kere getuygenilïe de volgende , daar ze zich echter , na voorval van

zaken of noodwendigheden , niet al te naauw daar aan verbonden.

Ten gevalle van de Jooden wierden 'er wel onderfcheydene zaken of ge-

woontens uyt hunne Synagogen in de Chnftelyke Vergaderingen overge-

bracht ; doch alles bleef echter als noch by een tamelyke goede eenvou-
H 3 digheydi

0») Juftinus Martyr. Apol. 11. p. 98. (f>)
Tertull. Apol. c. 39.
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Jaar C.

tot CC.

ïyd der

Yergaade-
ringen.

Zondag.

Dag des

llecren.

Andere
diagen.

digheyd , door dien de Jooden zelfs ook , met het verwoeden van hun-

nen Tempel , genoegzaam alle hunne pracht en grootsheyd verlooren

hadden. Dit waren echter alle gemeene , en middelmatige zaken. Als,

by voorbeeld , Plmius maakt , ontrent deze tyd , gewag van een beltemden

dag, (Jlati dief) die men in 't gemeen voor den Zondag aanneemt. Het
is ook in waarheyd zeeker , dat de Chriftenen , ontrent deze tyd , dezen

dag van alle andere dagen der weeke hebben beginnen af te zonderen ;

als mede, dat ze deHeydenfche naam van dezen dag zoo hebben laten

blyven, alhoewel ze echter , onder eikanderen gewoon waren dien dag

den Dag des Heeren , of , van zyne opflandinge , te noemen. Want

,

dewyle ze doch voornamen , inzonderheyd om de zwakke te gemoet

te komen , om , ontrent deze tyd , een zekere beftemde dag tot

hunne uytterlyke vergaderingen in te (lellen , zoo kooren de Leeraars

om die reede voornamelyk dezen dag boven alle anderen daar toe uyt

,

op dat de Chriftenen, door dezelve, aan de opftandinge vanJefusChri-

ilus , de zendinge des Heyligen Geeftes , en de allereerfte Scheppinge des

weerelds, zouden leeren gedenken. Waar door echter de Chriftelyke

vryheyd der fterke in het geloove in het minfte niet konde gekrenkt

werden , als welke , ontrent alle deze zaken , eene goede en gereegelde

orde en tucht, aangaande de uytterlyke oeffeningen , voor goed erken-

den. Alle deze vergaderingen waren echter daarom geenfins.zoo alleen

op de bloote Zondag verfchooven, dat ze ook niet op andere dagen der

weeke j en zulks wel heel dikmaals , by elkander quamen. Door dien
sarurdag. fe Zabbath of Zaturdag daar toe onder andere afzonderlyk in het (Do-

ften, om der Jooden wille, heel bequaam was , welke op die dag in 't

gemeen by elkanderén quaamen , en van hunne Wetten handelden ,

waar door ze dan ook aan de Chriftenen eene bequame geleegenheyd

verfchaften, om mede op die zelve dag van Chriftus te fpreeken. Van
andere Feeftdagen vind men , ontrent deze tyden , niet zonderlings

aangeteekent , behalven het geene , dat het Paasfeeft aangaat , en de
twift, die desaangaande in de Gemeente isontftaan, waarvan wy in het

naaft-volgende Hoofdftuk breeder zullen handelen.

S. Daar-en-boven kan men ook uyt het verhaal vanjtt/linus wel zien,

dat de Broederen insgelyks gewoon waren by eikanderen te komen,
zoo wanneer 'er iemand , door den Doop , in de Gemeente moed in-

gel y ft werden. Alsmede, dat zulks ook wel, na geleegenheyd van zaa-

leen, des Woensdags en Vrydags placht te gefchieden, op welke dagen
eenige Broederen ook gewoon waren zomtyds te vallen , of eenige andere

Godsdienftige oeffeningen te pleegen, na dat zy daar toe door de Geeft

Godes gedreeven en aangezet wierden. Dit alles nu moed toenmaals

noch meeft by nacht, of heel vroeg in de morgenftond, gtfchiedden,

door dien ze byna nergens zeeker waren, van wegen de Heydenen ; als

ook,dewyl ze zich zelve niet gaarne by iemand in het ooge wilden bren-

gen , of verdacht maaken , wegens hunne onderlinge by-een-komften.

Uyt deze reede waren ook de plaatfen van deze hunne vergaderingen

ten uytterften onzeeker , als waar toe alle verzamel-plaatzen aan

hen goed genoeg konden wezen , als , Huyzen , Badftooven , Hoo-
ien , Kelders , Graffteden -,, en , in 't algemeen , alle de afgeleegen-

fte heymelykftc oorden of plaatzen. Hierom wift men ook, on-

trent deze tyden , noch van geen bouwen van Kerken of Altaa-

ren , het ftellen van Beelden, of een ig ander cieraad of pracht in

en op dezelve , als welke zaken ook , buyten dat, tot het waarach-

tige Wezen des Chriftendoms geenfins behoorden. Wanneer ze nu
weder

Feeft-daa.

gen.

Andere
tyden.

Plaatzen
hunner
Vergaade-
ringen.

Ze hadden
ook als

toen noch
geene Ker-

ken.
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weder van eikanderen afzonden fcheyden, hebben ze, na alle waarfchy- J,l"Cc.'

nelvkheyd, eerft onder den anderen afgefprooken , waar, en op wat tyd,

ze weder by den anderen zouden vergaaderen, of , ze konnen ook wel,

door de een of de ander, daar na weder te zamen geroepen zyn gewor-

den. De klokken, houte, of andere openbaare ken-teekens , moeiten "
c

f

n

Rlok *

ze wel noodzaakelyk, uyt vrceze van hunne vyanden, achter weege la-

ten , en zich daar van onthouden.

9. Van hun leezen en bidden hebben we nu reeds al gehandeld. Aan- *Ua™*
gaande het eerfte , hielden ze zich niet alleen bezig niet de brieven of nybei.cn

r> 1 *-> j-»
andere

Schriften der Apoftelen, maar ook, met andere fchnften , die van Geeft- schriften.

ryke en hoog-verlichte mannen gefchreeven waren. Wat het laatfte, of Hun gebed

het Gebed aangaat , dit deeden ze geenzins na eenig voorgefchreeve J^^lt
Formulier , als waar door ze veel eer in hunne vrye opheffinge en

boeker?.

6"

vereeniginge met God verhinderd , en alleen op een ydel mond-gezwets
gebracht zouden zyn. Daar en teegen deed de een of d'andere Voor-
itander of Oudfte meeft altyd een algemeen Gebed , na dat hem zulks

door Gods Geeft zelfs wierd in gegeeven ; en zulks wel voor alle men-
fchen , zo wel die in als buyten de gemeenfehap der Heylige leefden , en

ook niet anders, als met gebcogene knién, of andere diergelyke demoe-
dige gebaarden , daar toe hen haar neerflachtig en ootmoedig herte van

zelfs aanleyclinge genoeg gaf. Het leeren en fingen dezer Chriftenen ge- Hun gs-

fchiede infgelyks ook iri eene diergelyke eenvoudigheyd , zonder eertige
zm% '

de minfte wydluchtigheyd , oppronkinge , of gemaaktheyd. Bovenal
is zeer vermaakelyk te leezen , dat ze met eikanderen voornaamelyk ee-

nige Lof-liederen , ter eere van Jefus Chriftus , hebben op gefongen.

Door dien ook de gedachtenis van zyne bloed-getuygen of Martelaaren En
?
eda^

by hen zoo uyttermaaten aangenaam was , en met eene ook dienftig X.uXt\^.

en nadrukkelyk , om hen in haaren aandacht op te wekken , zoo wa- ""•

ren ze in 't gemeen gewoon die op te haaien , in hunne vergaderin-

gen , en wel meeftendeels ontrent hunne Graf-fteeden op de Kerk-

hooven (of Gods akkers.) By welke geleegentheden ze ook niet

na lieten God voor hen te bidden , hun lyden , en daaden met lof te

verkondigen , om tot een voorbeeld van navolginge aan andere geloovi-

"ge te vertïrekken : by welke voorvallen , men mede gewoon was eenige

gefchenken toe te brengen , een ieder na zyne macht en believen , welke

men dan aan de arme en hooddruftige weder uyt deelde. Even gelyk als

men ook by alle andere vergaaderingen > collecten , gerd-verzaame-

linocn, en aalmoefTen onder hen placht te houden , die dan weder

rykelyk aan de arme en nood-lydende uyt-gedeeld en aangewent wier-

den. (*)
10. Op eeven die zelve wyze ging het ook ontrent den Doop toen-

maals noch al taamelyk wel toe, door dien men dit uytterlyke werk geen

kracht altoos uyt zich zelve toe fchreef ; dewyle men geloofde, dat alle

de wateren des weerelds niet machtig waren om een eenige zonde af te

waflehen. Waarom men denieu-bekeerdevoor heene grondiglykdies aan- Deaooop

j-i 1 11 ^er v°'-

o-aande gewoon was te onderrichten,om hunne gemoederen van dat Uyt- w>ir«>e,

wendige werk , daar het vernuft in 't gemeen op pleegt te vallen , af te trek-

ken, en toteene grondige en inwendige veranderinge des geheelen leevens,

en alzo , tot de waarachtige wedergeboorte , te brengen. (<*) Om welr

jke reede men zich ook met den doop geenzins verhaafte, nadien men de piag» on -

gewoonte hadde van de nieuwe aankoomelingen meeft altyd op hetPaas- "wa-rf

of Pinxter-feeft te doopen y dewyle men deze gewoonte , van de tyden L"i «V
tP fchieden.

(*) Djonyfius Corinthius apud Eufebium iv. c. 13. (a) Juftinus 1. c.



64 KERKELYKE II. Boek.

tlt cc
C

" te verdeden , noch van de Jooden over-bchouden hadde. (i>) Met het

Aanvang doopen der kleene kinderen heeft men echter allengsjes begonnen, na dat

Kinrf«- de Chriftenen niet meer zo zeer uyt de Heydenen by eert verzaameld
,

doop; als wel, van Ouders gebooren wierden , die voor heene al Chriftenen
geworden waren, en die hunne kinderen , al voort na de geboorte , ten

Kn bed™- doop kwamen aan te bieden. Het geene echter veele verftandige

Leeraars Leeraaren zoo voort in geenen deele wilden , of konden toe ftem-
°r d«eive.

mëïïi nademaal ze wel ernibglyk daar tegen protefteerden , en een over-
groot gevaar en verval daar uyt te gemoet zagen, gelyk als hunne fchrif-

ten zulks ook uytdrukkelyk getuygen. (V) Voor de reit bleef het recht

>

om zulks te verrichten, eeven gelyk als andere zaken, ook aan de gant-

fche gemeente, en aan alle de leeden deflelfs in 't byzonder, algemeen
>

volgens hunnen wel gegronden Regel : wat van allen te gelyk genooten
werd, dat zelve konnen ze ook alle te gelyk geeven.(d) Gelyk als dan ook

Dienarer- £c Diaconijfen of Dienareflen zelfs haare verrigtinge by deeze Ceremonie
hadden i van alle welke zaken , beneevens de verdere omftandigheden
der zelve in on&e Verhandelinge der Ecrfle Chriftenen uytvoeriglyk ge-

handeld is.

vondel
It ' ^et Avondmaal wierd toen ter tyd ook noch meeft by be-

houden, ter gedachten ifle van de liefde en trouwe hunnes VerlolTersj

als mede , tot een nadere vereeniginge der geloovige onder elkande-

Gefchiede ren. Tot welken eynde zy dat dan altoos by hunne liefde-maaltyden

,

maaMen. nct zv dan voor °f na dezelve , gewoon waren te houden , na het voor-
beeld van Chriftus zelve. Waar mede dan ook te gelyk alle waan-ge-
loof, afgoderye, en andere misbruyken, ontrent deze tyden, daar nog
van af zyn gebleeven. (e) Dit nu gaven ze insgelyks met hunnen herte-

communie tyken Broederlyken ommegang en vereenigde herten, niet duyiierlyk te
en liefde- kennen , welke zy met de naamen der gemeenfchap , of Communie ,maalcyden, i-rjii n r i n

lierde^maaltyden , Synaxis , en huchariftie gewoon waren uyt te druk-
ken. En zulks alles gefchiedde van hen met een veel beter recht , als

by de naarvolgende huychelaryen en afgoderyen , wanneer men van dit

uytterlykewerk een reële zaak gemaakt heeft, die voor alles konde helpen

,

het herte mocht ook inwendig gefteld zyn , zoo als het wilde. Even

i«
U

fde"
^at ze 've oogmerk hadde men ook met de kus der liefde en des vree-

des, waar mede de gelovige als dan en anderzins dikmaals hunne naauwe
vereeniginge betuygden, en waarom ze ook meenigmaal zeer veele ge-

vaarelyke lafteringen moeften verdragen , en fware oordeelen onder-

omftan- gaan. (f) Wat nu de andere omftandigheden des Avondmaals aangaat ;
digheden zoo namen (jan eer fl- $e tegenwoordige , en wel alleen de vroome en

mTafs"
ney^ge > door dien alle de bekende fondaren daar van uytgefloten wier-

den , in de Vergaderinge iets van het opgedifte Brood en de opgezette

Wyn na zich , en wel zodaanig , na dat het Brood niet juyft in zulke

kleene ftukjes gebrooken was , als men dat nu wel gewoon is te doen , of j

zy ontfingen zulks ook wel uyt handen der Dienaars, (g) Doch de
Wyn wierd , zo wel van weegen de fterkte des zelfs , als uyt eenige

andere oorzaken , met water gemengd ; waar van hen geen by-geloof,

i

of eenige andere vreze , beweegen konde,om zulks na te laten, (hj Aan
den afweezenden wierd elk zyn deel hier van toegezonden , om hen >

door deze uytterlyke teekenen , tot een algemeene liefde en trouwe op te

wek-

(b) Tertullianus de Baptifmo c. 19. (0 Idem. c. 18. (d) Idem. (e) Tertullianus.

(ƒ) Jufli'nus, Tertullianus. (g) Jullinus, Clemens Alexand. Ircnaeus apud Eufebium. (b) Ju-
ftlnus, 1. c.
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wekken, gelyk als wy nu reeds al zoo aanftonds, uyt Jujlinus, hebben J""c
c '

aangeweezen. (*)

12. Onder de byzondere Godsdienftigc oefFeningen , die een ieder Hctvaftwi,

geloovige voor zich zelfs , zonder eenige dwang , zomtyds voornam j

wierd ook het Vaftcn mede gereckent. Het welke dan ook afzonder-

lyk de eerfte aankomelinc;en in het Chriltendom des te eerder aanbe-

voolen wierd , door dien het onze Heyland en Zaligmaaker zelfs eerft

geoeffend en gebruykt , en daarna t>ok , als zeer nuttelyk , gepreczen

hadde , als waar door aan de booze Geeft , en de verzoekingen deszelfs

,

zeer veel afbreuk konde gedaan werden. Deze oeffeninge nu behield

de Apoftelen, en hunne navolgers, maatig en nuchteren , zoo wel tot

het gebed, als tot alle andere noodwendige ftryd tegen de vyanden. Ze
waren ook wel gewoon , om , op zekere gezette tyden , gezaamentlyk °l^

eii

met eikanderen te vaften •, eensdeels, wanneer 'er eenige algemeene
nood of zwarigheyd voor handen was> en ten anderen , voor de weder-

aanneeminge der gevallene , en den Doop der nieuw-bekeerde , en , uyt dien

hoofde , wel voornamentlyk kort voor het Paas-feeft. Waar van men 1°°$"a
echter, in den beginne , geen alomme doorgaand gebod , en noch veel •

weyniger, eenige de minfte dwang hadde, of iets daar van wilt. Het ontw.

onthouden van het geftikte , en van bloed , was ook toenmaals by hen ii^gJt,"

in een volkoome gebruyk, na het voorfchrift der Apoftelen zelve, en,
bi 'ed.

van

uyt krachte van deszelfs zoo gewichtige oorzaak } namelyk , dat het

keven 4es lichaams in het blced der Dieren beftond. Uyt welke reede

ze ook, in hunne verantwoordingen, hunne lafteraaren des te vroolyker

en onbefchroomder konden tegenfpreeken en te gemoet voeren , wanneer

die hen verweeten, als of zy, in hunne Godsdienftige by-een-komften

,

hunne eygene kinderen kwamen te flachten, en het geftortte bloed van

dezelve in te drinken , enz. Van andere overtollige , en waan-gelovige

Ceremoniën was deze eeuw verders , en wel voornamentlyk ontrent het

begin deszelfs, noch geheel en al reyn. Wanneer men nu, aangaande *"k

£
n

5

d"

deze tyden , zoo dikmaals van het teeken des Kruyïles leeft , en hoe de

Chnftenen dat in zeer veele voorvallen gebruykt en gemaakt hebben

;

zoo dient men zich wel noodzaakelyk deze naarvolgende oorzaken daar

by te erinneren. Zy wilden zich door dit uytterlyk kenteeken van Enooriaik

hunne eygene vrceze en bloodigheyd ontleedigen, door diende Heyde-
nen het meefte van alleri met het fmaadelyke kruys van Chriftus den

fpot dreeven, en zulks onophoudelyk aan hen verweeten. Dierhalven

wilden de Chriftenen van die tyden dan daar mede betuygen , dat zy
zich desweegen in het geringfte niet fchaamden , maar dat ze veel

meer alle hunne verrichtingen mét het teeken des kruiffes kwamen te

teekenen , om zich zelfs daar door in gewifle voorvallen , van de on-

geloovige Heydenen des te beter te onderfcheyden. Dit nu zy tot dus

verre van de voornaamfte zeeden en gebruyken dezer eeuwe genoeg ge-

zegd , welke wel noodig geweeft waren , om breder en uytvoerigtyk te

befchryven , door dien men kort na deze tyden een groot verloop en

verval in byna alle deze zaaken onder de Chriftenen heeft beginnen te

befpeuren.

(*) Irenxus, apud Eüfcbium, v. c'. 26.

LVeel I HET
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HET VIERDE HOOFDSTUK.
Van de ontjïaane ErgerniJJen en Draaiingen in de tweede Eeuwe.

D Oor dien men in deeze Eeuwe , en wel voornaamelyk ontrent het

eynde des zelfs, in de maniere van met de dwaalende te handelen,

eene zeer groote veranderinge gemaakt heeft , zo ben ik van voornee-

men, om eerft hier ter plaatze in 't algemeen aan te wyzen , wat men in
H
t

>n

m«
n

de
den aanvang met de gevallene gewoon was te doen. In 't algemeen wier-

gtvalune. den daar voor alle zulke menfchen gereckend , die , het zy dan door

lift of geweld, van het geloove in den waaren leevendigen GOD afge-

bracht waren •, het welke , geduurende de hitte der grootfte vervolgin-

gen, niet zelden kwam voor te vallen en te gebeuren } en wel meeft ,

met ongeoeftende en onftandvaftige zielen en gemoederen, die zich fom-
* tyds wel door aangenaame voorftellingen en beloften , maar meeft , door

verfchrikkelyke dreygementen en over zwaare pynen , van het rechte ge-

loove lieten afbrengen. Verders gebeurden 'er fomtyds ook wel eenl-

ge andere groove uytfpoorigheden , in welke deze of geene kwaamen
te vervallen. Alhoewel dit laatfte , by gemoederen die nü reeds recht-

fchaapen in het geloove gegrondvelt waren , door de geftadigewaakzaam-

heyd der broederen over zich zelfs en alle andere, en de fteeds-duurende

vervolgingen en ellenden der gemeente , heel zelden kwam voor te val-

len > en , wanneer het al eens gebeurde, door de bcete en weder-oprech-

tinge der gevallene , voort weder verbeeterd wierd. Waar by in de gant-

fche gemeente, na het believen en de inzettinge van Chriftus zelve -

, 'm

den beginne niets anders, als loutere fachtmoedigheyd , liefde , en ont-

ferminge plaats hadde. Waar op dan alle de andere voorgefchrevene

middelen en wyzen heel zorgvuldig aangewend wierden.

voorb«id 2. Op deze wyze is het van den Apoftel Johsnnes bekend , hoe dat
«n johan-

j^ e£n ze^er
j
ongeling , die door kwaad gezelfchap was verleyd gewor-

den, met groote bekommering weder gezocht heeft tot zich te trekken*

als mede, op wat wyze hy hem eyndelyk ook, als een verloore fchaapje,

met veele lieffelyke en mededoogende woorden , weder tot de gemeen-
te heeft gebracht. Waar op dan ook dezelve , met veel bidden en va-

llen , om zyne verzoeninge by GOD heeft aangehouden , en den Jon-
geling zelfs , met alle bedenkelyke liefde en zachtmoedigheyd , weder
op de rechte weg gebracht. (*J Na dit doorluchtige voorbeeld, was
men in den beginne gewoon, alle andere diergelyke voorvallen , ontrent

de gevallene, te richten, tot zo verre zelfs , dat men hen allenthalven,

met alle noodige overtuyging en vriendelyke aanfpraak , zo veel als men
konde, te gemoet en te hulp kwam , wanneer men ze wat hardnekkig

bevond te weezen •, of, dat men ze, wanneer ze zich verootmoedigden
,

met alle vreugde en voorzichtige betuyginge van liefde, weder op nam.
Men was echter gewoon , na de gefchapenheyd van hunne zonden, ern-

ftelyker of zachter, gefwinder of langzaamer,methen te handelen. Men
wift evenwel toenmaals noch niets het geringde van eenige vafte inge-

Ketken- zette tyden tot Kerken-boete , maar, men fchikte zich , door Goddely-
ke beftieringe, na de bevondene omftandigheden. Noch veel weyniger

nöch'onbe- waren toenmaals ook die fchrik-woorden , van excommuniceeren , verban-

nen,

(*) Clcmens Alex. apud Eufeb.

kend
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nen, verwerpen, en meer andere diergelyke bekend} maar wel, het bin- ,£"£'

den, afzonderen van de gemeente, enz. Door dien het eerfte toen ter

tyd al eenige Tyranme , inzonderheyd van de Leeraars ; en het laatfte,

alleen eene heylzaame te recht brenginge met zich bracht en vertoonde,

byzonder als die in 't openbaar, voor de gantfche gemeente, moert ge-

schieden. Echter heeft men , ontrent het uytgaan dezer Eeuwe , al be-

gonnen, allengskens , met de uytfluytinge uyt het gebed , en het ge- vyt([ar-

hoor des woords , een aanvang te maken , na dat men met de Communie tlnge '

eerft begonnen hadde.

3. Deze gevallene nu , moeften haare fonden niet voor de Voorftan- Bekenten»

ders of Oudfte alleen, maar voor de gantfche gemeente, en zulks wel met gefchiedL

zeer klaaglyke en ootmoedige gebaarden en uytdrukkingen, bekennen , elk, l^ÊL
na dat zyne inwendige gefteltenis hem zulks aan de hand gaf. Ze baaden °emeenK

alle de broederen , opentlyk en onbedwongen , hertelyk om vergiffenis

van hunne bedreevene fonden en argerniflen, ze verzochten hunne voor-
' beede by God, waar op ze dan ook weder in de gemeente wierden op-
en aan-genoomen. Welke plechtigheyd daar na meenigmaal tot ontrent ^d

,ffe

het Paas-feeft wierd verfchoven. (0) Die geene nu , welke zich dan $ndaa»

noch eens , of meer malen , met zulke of diergelyke zonden be-

zoedeld hadden , wierden daar na zo licht niet weder geloofd of ver-

trouwd , en men hield hunne voorige bekeeringe flechts voor huyehela-

rye. (£) Alhoewel 'er zulke voorvallen , door de krachtdadige werkin-

ge des Heyligen Geeftes, die toenmaals noch plaats hadde , Ijeel zelden

kwamen te gebeuren, door dien zich de Chriftenen van die tyden heel

gaarne van dien zelven Geeft , ontrent de gehoorzaamheyd hunnes ge-

loofs, regeeren lieten. Met de andere , die, beneevens hunne dwalin- Hmdeiing

gen, ook een verkeerd leeven begoften te leyden, gelyk als wy in het Jj?j^.

laatfte Hoofdftuk dezes deels noch nader toonen zullen , handelde men
in 't gemeen op zulk eene wyze , als wy in het eerfte Boek dezer Hifto-

rie breeder aangeweezen hebben > fchoon dat men met deze menfehen na-

derhand infgelyks al meede een gants andere weg begoft in te Haart , ge-

lyk we in 't vervolg met zommige voorbeelden verhoopen aan te wyzert.

Die geene echter, welke zich door goede en zachtzinnige middelen lie-

ten gezeggen, wierden ook heel gewillig, en met alle liefde, wederop-

en aan-genoomen. Met de overige, die zich in 't geheel niet wilden la- Enmet<tó

ten gezeggen, en, die noch daar en booven een meerder aanhang zoch-

ten te maken , kwam men echter zoo heel licht niet tot eene volkome-
ne afzonderinge, door dien ze zich zelfs, uyt vreeze en knaaginge hun-

nes befoedelden geweetens , genoegzaam van de gemeente afzonderden

,

en hun weerelds en ergerlyk leeven gaarne alleen en op zich zelve voer-

den. Ook vind men, in de aloude Hiftorien , heelweynig, dat zulke

of diergelyke menfehen ooyt weder op de rechte weg zyrt geraakt , die

eenmaal den dwaalweg der zekerheyd en zotte inbeeldingen geheel en

al zyn ingtflagen geweeft.

4. Ik wil dan dus, het afzonderlyke bericht, aangaande de dwaalingen

dezer tyden, alhier nochmaals herhaald hebben, het gene ik, in het eer-

fte boek dezer Hiftorie , dies aangaande 'in 't algemeen hebbe aange-

teekend , en die zelve verhaalingen kortelyk doorloopen , met die

hoope , dat 'er , na my , noch wel andere naauwkeunge onderzoe-

kers der Oudheden d'eene of d'andere tyd zullen volgen , die deze , en
diergelyke zaken noch naauwkeuriger zullen doorfnuffelen,en het waa-
re van het valfche ter deegen onderfcheyden , door dien zulks doch

I 2 on^

(<0 Irenacus apud Eufebium. 1. c. 24. {b) Clemenj Alexsndrinus, Strom. 1. 11.
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]>" c - onmoogelyk niet op eenmaal , en van een alleen , gedaan kan werden.
toe cc. _ o J

.
r

, Tj j
Daar zyn dan , in den aanvang dezer Eeuwe , genoegzaam op een en de-

mB^ffl?-"

5 zelve tyd, twee voornaame mannen geweeft , namelyk , Satnrninus en
d« Bnfdides , die ook zelfs, in de Hiftorien , mede fchoheren en fpitsbroe-

ders werden genaamt ; alhoewel de laatfte daar na van de eerfte is weg-

getrokken, en naar Egypten verreyft. (a) Alle beyde zouden ze de eer-

ite grond hunner leere van Simon en Menander ontleend hebben , alhoe-

Dr wk wel ze echter iets of wat van elkander verfchillen. Het gevoelen nu
mnus.'"" ' van Satnrninus zal ik hier ter plaatze ter needer zetten , zo als ik het by

Lenatts vinde aangeteekend te wezen. (b~) Hy fprak dan van een eenige

onbekende Vader , die de Engelen , Aarts-Engelen , Krachten , en Mach-
Ajnp33nde ten gefchaapen en gemaakt heeft. Verders redeneerde hy van zekere ze-

cie"tcn
Cn

ven Engelen of Geeften, die de weereld , en alles dat daar in is, gemaakt
Gods-

hadden ; waar mede hy , miflehien , heeft willen zin-fpeelen , op het gee-

ne men in de Openbaarmge van Johannes , cap. i.- f. 4. leeft. Aan deeze

zeven Geeften zoude ook de geheele weereld verder aanbevoolen geweeft'

zyn geworden, en een daar van zoude afzonderlyk over de Jooden ge-

field zyn geweeft. Doch de Satan zoude , volgens zyne ftellinge , zig

immer en altoos teegen deze Geeften aankanten , die ook , zo wel als

deze goede Geeften , zomtyds wel waarachtige Orakelen en voorzeggin-

ge konde voort-brengen. Waar uyt men dan öok wel befluyten kan ,

ciat zommige Schryvers hem, zonder eenige grond , na geeven , als of
hy een geiieel andere God uyt den Engel der Jooden gemaakt zoude
hebben , die hy teegen den rechten waarachtigen God zoude aan-

gezet hebben. Gelyk dan de getuygeniflen van Fhilajlrms , en andere,

die by de aloude Schryvers eenig gewag van hem en zyn leere maaken,
doorgaans zeer verward en duyfter zyn.

van de 5 . Verder zoude hy gezegd of gefteld hebben , (c) dat de Engelen den

gedeT"' menfeh gemaakt hadden, waar van, van booven,uyt de Hoogfte Macht,
iDenfchen.

q fat is van GOD zelfs) een helder lichtend beeld gefcheenen hadde.

Als zy dit beeld nu onmoogelyk niet in zich hadden konnen vatten,

door dien het geftaadig voort weder na de hoogte toe week , zo zouden
deze Engelen daar op tot malkanderen gefprooken hebben, Laat ons men-
fchen maaken, na onzen beelde en gelykenis ; alwaar hy , uyt het eerfte

Boek Mofis y cap. i. ^.26. door de Elohim deze Engelen zal verftaan

hebben. Wanneer zich nu de eerft-gefchaape menfeh niet op konde
rechten, zo had zich de Hoogfte Macht (GOD) over dezelve ontfermt,

dewyle hy na zyne gelykeniffe gefchaapen was geworden. (Waar uyt men
zien kan, dat hy deeze Geeften voor het Goddelyke weezen zelfserkend

heeft.) Hier op zoude GOD een kleen vonkje van zyn eyge lecven heb-

ben uytgelaaten , dat den menfche opgericht en leevendig gemaakt had-

de : Dit zelve leevens-vonkje nu zoude , na het affterven van den Menfeh,
tot zynen oorfprong weeder inkeeren , als van een en dezelve aart daar

meede zynde : het overige zoude tot die ftoffe weder keeren , en daar

in ontbonden werden , daar het eerft uyt was voort gekoomen. VanChri-
Au". " ftus zoude hy gezegd hebben , dat hy onbekend was , zonder eenig li-

chaam of gedaante , en, dat hy maar alleenlyk als een menfeh te voor-
fchyn was gekoomen; en wel voornaamelyk uyt die reede , om de Joo-
den te verftooren , en , om alle die geene zaalig te maaken , die in hem
kwaamen te gelooven, door dien alle de Vorftendommen gezamentlyk

teegen

(a) Epiphan. Haer. 23. (£) Irensus, I. 1. c. 21. Philaftrius Hsr. 32. (c) Iren. 1. c. Ter-
tullianus de anima c. 32. & de praefcr. c. 46. Philaftrius Hxr. 3r. Epiph. 1. c. Theodor. 1. 1. Hacr.

Fab. c. 3. Auguftinus Hxr. 3. Aüdtor prxdeftinati Hot. 5-. & 7.
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teepen den Engel of Vorfl der Tooden hadden geftreeden. Want de En- ïJ"f'

gelen zouden de menfehen van twederleye aart en eygenfehap gemaakt
hebben, naamelyk, goede en kwaade. De boofe Geeften nu zouden de
laatfte zyn te hulpe gekoomen , uyt welke reede de Heyland en Zaalig-

maaker ook in de weereld gekoomen was , om de booze geeften en men-
fehen uyt te roeijen , en de goede te behouden en zaalig te 'maken.

6. Schoon men in 't gemeen aan alle de dwaalende SeEien een onmaa- ?' in?e"

c* looien»

tig en argcrlyk leeven gewoon is toe te fchryven, zoo vind men echter 1^ f"
deze menfehen daar geenfins meede befwaard , of met iets dat daar na ge- nunen.

lykt. Maar men vind wel van de aanhangers van Saturmnus aangetee-

kend, dat ze zich t'eenemaal onthouden hebben van eenige dieren teee-

ten , door welke volkoomene onthoudinge ze ook , na de meeninge van
Iie>neus , zeer veele navolgeren tot zig getrokken hebben. Gelyk zeook
niet trouwen wilden , nog kinderen teelen , door dien ze meenden,
dat zulks van den Satan af kwam , waar in ze moogelyk hun oogmerk
op de booze luft gehad hebben , daar de menfehen in ontfangen werden.
Zulk een uytdruk nu ftaat alleen uyt de oude Schryvers te haaien , by
aldien ze anders de meening dezer menfehen maar ter deegen en onparty-

dig begreepen hebben , en dat ze niet veel eer , uyt zo veelerhande ver- ongewii-

fchillende verhaalingen, en het gemeene geruchte , een gants ander op- K«ter-

gevat vooroordeel en verkeerd begrip van hen hebben aangenoomen, als
oc 'n '

ze wel in der daad en waarheyd gehad hebben. Dit laatfte nu is genoeg-

zaam daar uyt te vreezen en te beiluyten,dewylegeene van alle de Schry-

vers , die deeze zaken verhaalen , ooyt zelfs met deze luyden gefproo-

ken, of hunne ftellingen op gewitte gronden onderzocht hebben ; maar
dat ze zulks alles , alleen uyt verre afgeleegene plaatzen , door het alge-

meene geruchte dat hen naging , en eenige onwaarachtige partydige na-

richten die ze daar van gehoord hadden , zoo verhaald en ter needer ge-

field hebben. Waar uyt dan verder is voort gekoomen , dat het de eene

Schryver uyt de andere weder heeft uytgefchreeven , en zulks noch wel
meenigmaal,datzezich niet ontzien hebben, met daar iets by te doen of

uyt te laaten , te veranderen of groot te maken , enz. Gelyk als men het

in 't gemeen met zulke perzoonen ziet gaan , die eenmaal veroordeeld,

en door de algemeene over een ftemminge des weerelds ter needer gefla-

gen zyn , aan welke een ieder zich tot een Ridder meent te zullen maa-

ken , door die menfehen meede , met den grootften hoop , plotzeling op
het lyf te vallen , en daar een plasdank door te verdienen. Zulke, en

diergelyke zaaken nu , kan men , neevens ontelbaare andere , ook in het

oordeel zien, dat men allenthalven over dezen man geveld heeft. Dit

gaat zelfs zo verre, dat zich een zeeker Schryver niet ontfien heeft ,
En

fn
a^-

voor te geven, dat deze Man noch van den Apoftel Thomas zoude in »iv&

den ban gedaan, en vervloekt zyn geworden, eeven gelyk als men zulks

ook voorheene van de Harpocratianen en andere heeft weten te verdich-

ten. Bloot alleen daarom, om dat men , door zulk een voorbeeld van

een Apoftel , daar na ook weder andere Ketters des te zekerder en vryer

zoude konnen verbannen.

7. Zyn tyd- en mede-genoot Bafilides is onder de K.ey(er Adrianusbe- Bifiiides*

kend geweeft, het zy dan, dat hy, ontrent deze tyd , zich eerft heeft

beginnen bekend te maaken , of , dat hy reeds al voor die tyd is bekend

geweeft, waar in de geleerde niet konnen over een komen. Ons zal het

genoeg zyn, dat wy zyn gevoelen uyt benam als de oudfte Schryver die

van hem handeld , hier ter needer ftellen ; alzo de laatere Schryvers veel

veranderen. Hy zegd dan aldus, fanden Vader* die met geboonn is , ^'°£^',

I 5
«™
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I>» c. is het gemoed (»S«) ontfprooten-, hier van het woord (xóy©-) en daar uyt

het ver/land (<ppoW»s) het geene hy ook, na het zeggen van Clemens , het

geloove en het ryk noemd. Hier uyt is weeder de wysheyd en de kracht

v. n de (Votpf* n& SütoLfjai) ont/laan. Van deeze beyde zyn verder de machten , vor-
scheppin-

j£en ^ en £nge im <v0ort gekoomen , welke de cerjie zyn , en den Hemel ook

eerfi gemaakt'hebben. Uyt deze alle zyn daarna vervolgens weeder andere

JVeezens ont/laan , en hebben een anderen Hemel gemaakt , en van daar

weeder , nederwaards , na de gelykheyd des eerften Hemels , den derden

,

vierden , vyfden, enz. tot dat het getal der zelve , in gelykheyd der dagen

van het gantfche Jaar, tot 0/> 365 is aangegroeyt. Die Engelen ofGeeften

nu, die den laatften Hemel in-hebben, hebben alles gemaakt , dat 'er in de

wereld is, en hebben de aarde en de volkeren onder hen verdeeld, mifTchien

volgens het x. Capittel van Daniël, f. 14. tot 20. De Vorjl nu van alle

is die, welke over de Jooden is gezet geworden ; en door dien deze alle de

overige natten heeft willen bedwingen, zoo hebben alle de andere Vorften hein

v^ chri- tegenjiand gedaan. Wanneer nu de ongeboorene Vader het verderfvan deze

tegemoed zag, zoo heeft hy zyn eerfi-geboorenen Zoon het verftand (tSs) ge-

zonden , tot verloffinge van die geene , die in hem geloofden. Deze is in-

de gedaante van een menfeh , onder de volkeren verf'cheenen , en heeft won-
deren gedaan. (*}

En iyn 8. Van dezen zoude hy verder gezegd hebben } Dat hy zelfs niet had-

de geleeden, maar , dat Simon van Cyrene was gedwongen geworden om
zyn kruys te moeten dragen. Dat deze Simon daarna , uyt onweetenheyd der

Jooden, was gekruycigt en van hem zoo veranderd geworden, dat men hem
voor fefus Chriflus hadde aangezien. Alhoewel andere weder hier ontrent

voorgeeven , dat hy geleerd zoude hebben , dat Chriflus alleen na de uyt-

wendige fchyn , als in een fchaduwe geleeden hadde. Andere wederom
zeggen, dat hy, in dit ftuk , met Paulus Samofatenus van een en het

zelve gevoelen is geweeft, het geene evenwel openbaarlyk vals is. Ver-
der zoude hy die reede daar van gegeven hebben , dat Chriflus daarom
niet geleeden hadde , dewyle hy de geeflelyke kracht des eeuwigen Vaders

was geweeft , en dat hy zig dierhalven ook in alzulke gedaantens hadde

konnen veranderen , als hy wilde , en , dat hy ook op deze wyze weder
was opgevaren, tot dengeenen,die hem gezonden hadde. (a) En desweegen

zoude hy ook niet gezegd hebben dat Chriflus gekruyfl was geweeft ; als

mede , dat hy niet de lichaamen , maar alleen de zielen verloft hadde , door

dien de lichaamen dog , uyt hunne eygene natuure , vergankelyk waren.
Misdagvan Maar, dat hy zich zelfs voor de Chriflus zoude uytgege'even hebben,

nuu.
*" zegd niemand, als Epiphanius alleen, en zulks ook, buyten alle twyf-

fel, uyt zyn eygen goeddunken. De waarzeggingen heeft hy van de
Geeften van daan gehaald, door welke deweereldis gemaakt geworden,
maar de Wet, van die Vorft,die het Volk uitJEgypten heeft uytgeleyd.

Hy heeft het ook daar voor gehouden , dat men de offerhanden der Af-

gooden wel zonder eenig bedenken konde gebruyken , even gelyk de
overige dingen onverfchillig waren , en na de zinnelykheyd van dezen
of geenen gefchikt wierden, 't geen mifTchien van andere op moetwille
is getrokken. Men mocht meede zich zelve en zyn eyge gevoelen wel
niet te kennen geven, maar veel eer daar op uyt weezen, dat men ande-
re leerde kennen. Waarom men ook aan zyne navolgeren in 't gemeen
gewoon was te laft te leggen , dat ze de verloochening van haar eyge ge-

loof
(*) Clemens Alexandr. l.i. Strom.p.f4f. Epiph. hxr. 24. (a) Irenxus, l.i.c. 23. Tertul-

lianus de Prxfc. c. 46. Theodoretus, 1. 1. hxr. Fab. c. 4. Epiphanius, hxr. 24. Timotheus
Presbyter de rccept.hxr. apud Cotelerium. T0m.111.M0n.Grxcp.3S0.
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loof t'eenemaal een toegelaate zaak oordeelden te wezen, en dat zezig
t]t

a

"c'
ook, by gevolge, na een ieder wiften te fchikken, het welke echter al-

leen op haar bloote bericht is beruftende. Philafirius wil hem deswee-

gen ook voor een Aarts-ketter üytmaaken, door dien hy heel anders van

Se Wet , Fropheeten , en Apoftelen , zoude gefprooken hebben , als hy
zelfs in zyn eygen herte daar van gelooft hadde> alhoewel hy ditlaatfte

zelfs niets eens met eenig*e de geringde fchyn komt te beveiligen.

9. Zyne navolgers hebben de bewecgingen des gemoeds *o£j<ra/>]iyia,1«.
di^?^

of aankleevende dingen , genaamt , die de vernuftige zielen , door eene b«geerteri.

groote verwerringe , aanhangen; aan welke dan wederom nog andere na-

tuuren der geejlen als aangebooren wierden, als, die van een Wolf, Beer ,

Leeuw, enz. van welke de eygenfehappen aan de begcertens der zielen van
zulke Dieren gelyk zijn , die zig na derzclver verrichtinge fchikten. fa)

Uyt welke ftelhnge men, alhoewel zonder reede , befluyten wil , als of
ze de menfche twee zielen tocgefchreeven hadden , een vernuftige en een

dierlyke. Gelyk als andere Schryvers aan hem weder het gevoelen van v«hU yzin-

de verhuyzinge der zielen (jifn^üxaxm) toe-fchryven ; daar in beftaan- $££££&
de > dat de zielen uyt het eene lichaam m het andere vaaren , en, datze 21de"•

zig daar door moeten laten reymgen. (b) En wel inzonderheyd moeflen die

zielen , welke in een ander lecven gezondigt hadden , in dit leeven daar

ftraffe voor lyden , door dien de zonden van zwakheyd alleen vergeeven

wierden , en dat ook op die wyze haaren oorfprong en wortel t'eenemaal

weggenomen wierd. (c) Uyt reede van deze ftellinge nu , zyn deze luy- d* Bafcii^

den by alle de andere Chnitenen zeer in den haat geweeft , zoo verre vervolgt.'

zelfs , dat men hen gewoon was , al zo voort , als uytzinnige menfehen

,

zonder eenige vermaninge of verdere woorden-ftryd , temyden en uyt

te ftooten. (d) Ja Epiphanius zelfs heeft hen , door een Keyzerlyk be-

vel t'eenemaal uyt zyn begrenzing laaten weg-jagen, waarmedehy heel

veel heeft meenen uyt te richten , en een zonderlingen dienft aan GOD
zelfs te doen. (?)

10. Veele hielden deze luyden voor rechte Toovenaars, gelyk als de ofzeToo-

laatere Schryvers vari Bafdides zelfs voorgeven , als of hy de Tooverye lyTl
'"

voor een geoorlofde zaak zoude gehouden hebben , waar van echter de
wee '

oudfte Schryvers geen gewag altoos maken ; behalven dat Irenaus alleen

van hunne rogépyois of by-werken fpreekt. (f) Want , wat het woord
Abrafax, of Abraxas aangaat i dat hy aan het hoogfte Goddelyke Wee- Abrmai;

zen zoude toegeëygend hebben, (g) zoo is zulks zeekerlyk aan de ort-

ervaarene ten hoogften wonderlyk en fchnkkelyk te voorert gekomen;
Zoo dat 'er zelfs veel geruchts en fchryvens over en weder, van dezeert

diergelyke zaaken j altoos is voorgevallen , waar inne de nieuwsgierige

geeften meer gezocht als gevonden hebben. Om nog te zwygen , dat boos-

aardige menfehen hier uyt veele waan-geloove en zotte grillen hebben
willen trekken. Men heeft wel veele diergelyke oude Edele Gefteentens,

onder de Geleerde, en inzonderheyd in Vrankryk , te zamen gebracht,

daar die woord op gevonden wierd, benevens allerhande zeldzaame Fi-

guuren, maar, of zy met eenige goede grond aan dezen Bafilides kon-

nen toegefchreven werden , zulks is niet wel te bewyzen. (hj Men ziet

hier in alleen voor zyne oogen , dat het getal der daagen van het gant-

fche

(<*) Clemens Akxaridr. Strom. l.n. p. 299. (i) Origcnes, l.v. Comment. inEp.ad Rom. &
ad c.11. Augudinus, l.n. cont.Adv. leg. & Proph. c.Ji. Author Praedeftinat. c. 3. (c) Cle-

Incns Alexandr. I.1V. p. 369. 390. & l.v. p. 39S. {d) PrEdeftin. 1. c. (e) Polybius, in vitaEpi-

phanii. 0.5-9. (0 Timoth. Presbyt.l.c. (g) Tertullianus de Prsefcr. c.46. Hieronymus Com.
inAmos.c.3. & Catal. Script, c. 21. it.Ep.29. {h) Vid. J. Chiffletius, ad ]o. Macarii Difquif.

de Gemmis Balilidianis. Sponii Itiner. l.iu. p. 111.
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t

J^
c
c - fche Jaar, volgens de Griekfche letters , in dit bovengefchreeve woord

te vinden is. Want de A beteekent by de Grieken i , de B 2 , de P 100

,

de 2 200, en de S 60
;
deze alle nu te-zamen , maaken een getal uyt

van 365. Dat tot de boven verhaalde ftellinge van de 365 Engelen en

Hemelen behoort. Waar by ik my echter niet langer wil ophouden

,

i/idoru.. noch ook , ontrent Ifidorus , de Zoon van deze Bafilides , die ook de

navolger van zyne {tellingen zoude geweeft zyn. (d)

crpocu- 1 1 • Aangaande Carpocrates , en de aanhangers van dezelve ; is de ree-

reshtT" de van Eujebtus, uyt kenaus, ten uytterften aanmerkens waardig, waar
Keitctge- [nne hy klaagd ,• hoe dat , door het fchandelyk en ergerlyke leeven deezer

Ketters,' alle de Chnftenen in 't algemeen by de Heydenen verdacht zynge-

dei"k
C

iee-~ worden , als of ze alle eeven eens als deeze gefield vuaaren. Alhoewel de
yen

' rechte geloovige ondertuffchen , door hunnen ernfihaftigen en goeden wan-
del, deeze beschuldigingen wel weder haa/i zyn te boven geraakt , tot zoo

verre zelfs, dat die verders alleen op de vyanden der Godzaaltgheyd zyn
blyven kleeven. Waar op hy noch verder uyt dezelve ophaald , wat voor

een boosaardig leeven ze geleyd, en hoe zy , tot hunne verfchooninge,

zommige Godlooze meeningen gefmeed hebben; tot zo verre zelfs, dat

ze zich niet ontzagen , om , zonder eenige bewimpelinge , te roemen

,

dat ze volkoome macht hadden , om de alderfchrikkelyklte zonden en
grouwelen te moogen bedryven , waar toe ze , op eene fchnkkelyke en
ongerymde wyze , de Heylige Schriften wiften te verdraaijen. Deeze
klachten nu konnen ook wel te gelyk op de andere navolgers van Satur-

ninus en Bafilides gevallen zyn , door dien ze ontrent al op een en de-

Tooverye, zelve tyd geleefd hebben. Hier by koomcn noch hunne openbaare too-

verkunften, liefde-dranken, en diergelyke grouwelen , daar ze in 't open-
baar roem op droegen, als of ze macht hadden, om zeekere Geeften in

de menfchen te doen vaaren , die hen dan t'eenemaaldeedenflaapen. Van
ontucht, hunne ontucht, gemeenfchap van vrouwen, en verder Epikuriltis woeft'e

leeven , getuygen de aloude Schryvers alle eenpaariglyk , zo dat ze wel
voor een volkoomen monfter van rechte formeele Ketters mogen door-
gaan , gelyk als zy noch zyn. En , op dat het hen ook aan geene {tel-

lingen mochte ontbreeken, waar mede ze zich voor rechtgeloovige kon-

g "n"
rm

" den uytgeeven , zoo leerden ze , onder anderen , ook dit volgende.

Dat Jefus van Jofeph voort-geteeld was , en , dat hy alleen daar in Van
alle andere menfchen verfchilde , dat zyne Ziele zuyver en reyn was ge-

weeft, en dat zy zich uyt die reede alleen van alle die zaakenhadde kon-
nen erinneren, diezy, in de ommeloop , (circulatioi) by den ongeteel-

den GOD gezien hadde. En eenige andere diergelyke zottigheden meer,

die ik onnodig achte alle hier ter plaatze aan te teekenen. (*_) •

Epiphanes, 12. Epiphanes , de zoon van Carpocrates , zoude van zyn Vader zelfs
Z)n

°
on

' zyn Leerkring, (encyclopadia) of zo genaamde vrye konften, en dePla-

tomfche IVysbegeerte , geleerd hebben. Om welke reede hy ook , wee-
gens zyne leerzaamheyd , zeer werd geroemd. Na zyn dood heeft men
hem , in het Eyland Samos , buyten alle twyffel onder de Heydenen , als

een God aangebeeden, en Kerken tot zyner eeren getimmerd. (V) Men
maakt ook , by deeze Secie , eenig gewach van een zeekere Vrouwe,

MateeUkt. Marcellma genaamt , welke , in de tyden van den Roomfchen Biflchop
Anicetus, tot Rome zoude gekoomen zyn , en aldaar een zeekeren aan-

hang

(d) Clemens, 1. n. Strom. p. 229. 1. 111. p. 310. & lib.vi. p. 461. Epiphanius, Hsr. xxxn. n.4.

(*) Irenxus, I. i.c. 14. & apud Eufebium, l.iv. c. 7. Tertullianus de anima c. 23. de prsefcr. c.

48. Clemens Alex. ui. Strom. p. 312. Philaftrius,Hajr. 35-. Epipharjius Hxr. 27. Theodoretus,
1. 1. Hsr. Fab. c. 5. Augullinus de Har. e. 7. Pntdeitinat. c. 7. («) Clemens Alexand. Strom.
in. p.312. Epiphan. Hsr. 31. Theodor. 1. c.
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hang gemaakt hebben. (£) Zy zoude aldaar zelf de Beelden aangebeeden, ,£"<?'

en wierook voor haar ontiïooken gehad hebben. Haare aanhaneeüneen „ ...

ka II r> M;ircellia«

hebben ook } na haaren naam , MarceUiancrs moeten heetcn. Van 1
3
rodi- ««s.

cns> en zyne navolgers, do Adamiten , vak ook niet veel te zeggen. De Adariitek

eerlte zoude een woeft en toomeloos leevcn yoorgefprooken of ontfchul-

digd hebben , en niet langs de rechte en behoorelyke weg gegaan zyn

;

ook zoude hy het bidden voor onnooclig geacht hebben, (r) Daar doch de
Adatniien in tcegendeel fteeds gewoon waren te bidden , weshalven een

van beyde ten onrechte van hen berecht word. (d) Zommige Schryvers

leyden den ooriprong van hunne naam van een /.ecker man af , die zoo
zoude geheeten hebben , (e) en andere doen die van den eeriten menich

af koonien , als welkers maniere van doen /.y , zo als hy in zyn eerileon-

fchuld geweelt was, hadden willen na-apen, en zonder eenige kleederen

gaan, gelyk a's de latere Schryvers daar van voorgeeven. (f)
13. Dit nu kan heel niet wel over een gebracht werden, dat men van f?"

r

^
tcn

hen zegd , dat ze den echten (laat geheel en al verworpen hadden , door hen ver-

dien Adam eerlt na zyne verltootinge uyt het Paradys Eva bekend had-
m> c

de, en dat 'er dierhalven ook geen Echte ftaat geweeit zoude hebben,

wanneer ze niet gezondigd hadden. Insgelyks , dat 'er zich zommige
onder hen voor onthoudende en Maagden kwaamen uyt te geeven, waar-

om ze ook alle de gevallene uyt haare Gemeente uyt itieten > eeven gelyk

ais Adam, uyt het Paradys gedreeven wierd. (j?) Des niettemin voegd f»m«»,

men 'er noa; by , dat ze, zonder eemg onderfcheyd , gantfeh moeder naakt hen vertelt

waaren fzaamen gekoomen ,

'

dat ze ook zo naakt gebeeden , geleeMen , en het

Avondmaal hadden ontfangen , om welke reede haare Gemeente ook een

Varadys was genaamd geworden, (h) Ja zelfs, dat ze, na het uytdoen

der kaarden j allerhande ontucht oncler eikanderen hadden bedreeven. (ij

Alle welke, tegen eikanderen aanloopende, en daar en booven ten hoog-

flen ergerlyke dingen, de verftandiglle met goed recht geenflnsgeloovenj

en zulks wel des te meerder, dewyl hunne eygeqe aanklaagers van haare

verachtingeen onthoudinge des huwelyks,mitsgaaders, van haar eenzaam

en ilil leeven, getuygenis geven. Ook hadden ze immers, in zulk een

geval , voor fchande en itraife moeten vreezen, zo wanneer zy de geval-

lene al zo voort uyt haare Gemeente gezet hadden , die zo gemakkei yk

teegen hen hadden konnen getuygen. Weshalven het ook meer als ge-

wis is, dat of zodaanige van hen uytgeftootene perfoonen , of ook wel,

de Ketter-boeken zelve zulke fchandelyke grauwden van hen verziert

hebben. Dat ook zo uyttermaaten vreemd niet is , door dien men daar

na, onder de Heerfchappye van den Antichnfi , ontelbaare diergelyke

voorbeelden vint> ja zelfs, dat men eeven die zelve lail:enngen,en naa-

men der Adamiten , weder heeft weeten voor den dag te haaien, gelyk

als wy, op zyn behoorelyke plaats , noch aan zullen wyzen. Om nu

noch daar van te fwygen, dat de Heydenen, door het ingeevert desDuy-

vels , eeven zulke en diergelyke grouwelen , den Chriltenen te latte ge-

legd hebben, (k)

"14. De Camiten zouden Caïn, als meede Judas de Verraader , Efau , camiter

de Zodamiten , de Aanhangers van Korah , en meer andere fnoode eu-

veldaaders , m eeren gehouden hebben. (7) Van welke dwaaze meenin-

gen

(b) Ircnsus, l.i.c. 14. Epiphanius hxr. 27. (e) Clcmcns, 1. c. p. 319. (J) Auguftinusde

hsr. (e) Epiphanius, haer.y2. Daniafcciius, haer. 5-2. (ƒ) Auguftinus,ha:r. 31. (g) Augu-
üinus , Epiphanius, Bamalceims , locis citatis. {b) Auguliinus. (;') Thcodoritus, ]. c.

(k\ Bebelius, Antiq.';Eccl. Sc&. n. Air. 6. 11.2. (1) Clemens Alex. 1. vu. p. 5-49. Irenanis,

1. 1. c. 3<--

/. Deel K
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!» c: gen men Wel weynige oorzaaken kan aan-toonen , en met lofle giflïngert

is niet veel uyt te rechten. Het fchynd echter , als of zy Casn , Judas t

en andere daarom wel meelt gepreezen hebben,om dat zy meeft alle zelfs

van dien inborit zyn geweeft ,
gelyk dan de kwaade zich veeltyds met

kwaade voorbeelden wit zoeken te branden. Door dien de oudfte Schry-

vers van hen melden, dat zy , eeven als de Carpocratianen , zeer groote

grouwelen bed reeven zouden hebben, die zelfs fchandelyk om te zeggen
zyn. (b) Dierhalven valt het andere valfche bericht van hen , V3n zelfs weg,

onwaar- naamelyk, dat zy Caïn rond uyt verdoemd zouden hebben , en dat ze

lli™
"" daarom Camiten zouden zyn genaamt geworden, (c) Even gelyk als

hen een zeeker ander Schryver , heel onvoorzichtig , al voor de tyden
van Chriftus geboorte komt te plaatzen,uyt een onbezonnen yver tegen

dé Ketters, ergens verblind zynde, (gelyk als zulks wel meer komt te ge-

beuren,) dathy de tyden niet heel wel heeft konnen zien of onderfchey-

den. (d)

sttüfiifen. 15. De ongewifTe dingen, die van de Sethianen, en ook ten deelevan

Abeüten. de Abeliten , verhaald werden , zal ik alhier niet eens opnaaien. De eer-

ophitw. fte vermengd men, zonder eenige grond, met de Ophiten, die doch een

zonderbaare Secte geweeft zyn. (e) Deeze hebben haaren naam gekrec-

gen van de flange, (opbis) waar ontrent de Schryvers echter wederom te-

gen eikanderen zyn aangekant. Zommige beelden zich in, als of deeze
luyden de Slang in 't Paradys hooger als Chriftus zelfs zouden gehouden
hebben , door dien de kennifle des goeds en des quaads daar eerft van
was afgekdmen. (f) Andere weder zeggen rond uyt, dat ze deze Slang
voor Chriftus hadden aangenomen , en dat ze uyt die reede ook een na-

tuurlyke en levende Slang in een zeeker hol, of, zoo als andere zeggen,
in een kifte, gehouden en geëert hadden. Welke zy dan ook, op ge-

wifle tyden, door bezweeringen, daar uyt hadden getrokken, en tot op
haren Altaar laaten kruypen ; waar door ze ook hare gaven en offerhanden

zyn geene meenden te heyligen. (g) Verder willen zommige Schryvers deze luyden

n,.

h

n

r 'llc' niets eens voor (Jhriftenen erkennen •, het welke ook wel het allerzeeker-

fte is , eensdeels , wegens de verhaalde grouwelen , en ook ten anderen >

wegens de verklaannge van Origenes , die wel uytdrukkelyk tegen den
Heyden Celjus ontkend, dat deze luyden ooyt Chriftenen geweeft zyn

,

door dien ze Jefus eerft moeften vervloeken , al eer ze in hungezelfchap
wierden aangenomen,

vaienti. J 6. Valentinus is boven alle andere zeer beroemd, die reeds al ontrent
" us

- de tyden van Antomnus Pms , en , in 't 141. Jaar na de geboorte van
Chriftus, en vervolgens is bekend geweeft ; alzoo Juftinus de Marte-
laar , in zyn t'zamenfpraak met Tryphon, eenig gewag van hem maakr.

ofhy «„ Hy kwam ontrent die zelve tyd, of noch wel wat vroeger , te Rome,

der
r

A
n

o
<^aar hy ZIC^ lanS heeft opgehouden. Zyne navolgers hebben voor ge-

"clTit
5 geeven > dat hy 'Theodades tot een Leermeefter heeft gehad, die een heel

goed vriend van den Apojlel Paulus is geweeft , ja Matthias zelve , op
wiens mondelyke leere hy zich ook hadde beroepen, (h) Van hem zelfs

wil men wel in 't algemeen zeggen , dat hy daarom eene fcheuringe had-

de opgericht , door dien men hem tot geen Opziender hadde willen

aanneemen. (/) Maar men kan echter, uyt veele omftandigheden , wel
befluyten, dat hy voor heene aireede in Egypten is uytgeftooten gewor-

/ den,

(è) Irenxus. Tertullianus de Prcefcr. c. 33. Epiphaniiis. Theodoritus, 1. H;cr. Fab. c. 1?.

(c) Honorius Auguüodunenlis dcHxr.c. 30. (^) Philaltr. Hsr. 3. (<•) Theodoritus l.c. 14. H. E.

(ƒ) Tertullianus de Prxfcr. c.47. Philaftrius, Hir. 1. (g) Augudinus Hacr. 17. Epiphanius

HaEr.37. Damafcenus hser. 37. Origenes contra Celfum I. v'i. pag. 291,294. & lib. vu. p. 3J8.
(h) Clemcns Alexand. lib. vu. St'rom. p. f49. & 765-. (/) Tertullianus adr. Valent. c. 4.
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den, gelyk als andere ook wel aanmerken, (k) Hy is nochtans an- Jt

"
c
'

c
c -

ders uyttermaate geleerd , verftandig , en welfpreekend geweeft, zoo- H . wet

'

d

danig zelfs , dat hy , onder de Gemeente al onder de eerfte en voor- ün****^

naamfte is gereekent geworden ; (7) ook heeft hy veele Boeken ge-
fchreeven , die echter zeer vervalicht zyn. (m) Doch wat zyne
Leeringen aangaat, daar van merken zy in 't gemeen aan , dat die van
de fchynbaare levens-aart en belydenifle der Gnojliken van daan komt,
waar van we zooaanftonds brcedcr zullen handelen. (») Hier is het ook
van daan gekomen , dat zy zoo grooten aanhang hebben gekreegen

,

zelfs onder de vroomfte belyders en navolgers van Chriftus , welkers

getal wy ook vry groot bevinden geweeft te zyn , niet tegenftaande de
groote wederftand die hen alzins bejeegende.

17. De leeringen nu, die aan hem werden toegefchreeven , zyn veel zyn të

re wydluftig, dan dat ze alle ten vollen in de kleene omtrek dezer ver-
""lai '

handelinge uytvoeriglyk zouden konnen ter neder gefteld werden. Om
echter het voornaamfte derzelve alhier kortelyk aan te wyzen, zoo zou-
de hy zich wel in 't algemeen op de H. Schriften beroepen en gegronder
hebben , maar hy zoude die echter na zyne bevattingen hebben zoeken
te draayen. Even gelyk als iemand , na de gelykenis van (V) Irenaus ,

die, uyt veelderhande koftelyke fteenen eenKoninglyk beeld geförmeert

hebbende, daarna die zelve fteenen weer uyt eikanderen kwam te nee-

men , om daar Swynen en Honden uyt te maaken. Het welke aliesook

wel uytdrukkelyk van alle Ketteryen en verdraayingen- van het zonne
klaare Woord Gods waarachtig is $ zoo wanneer men het , zelfs onder
de zoo-genaamde Rechtgeloovige , zonder den Heyligen Geeft aan-

neemt en uytlegd. Doch, om weder op de leere der Valtnünianen te

komen, zo zouden die vooraf gefteld hebbert , dat 'er een eeuwig, on- v"Go<J.

eyndig, onzichtbaar, Goddelyk Weezen is , dat ze ^poTrirü^. , de Va-
der, en /3ó9o/, de diepte of afgrond , gewoon waren te noemen. Hier
op zouden ze de 30. aiovaj , met hunne oiityyious , dat is , de Geeften *° ai°°-

met hunne t'zamenvoegingen , voorgefteld hebben , ten naaften by in n^y/w.

de naarvolgende orde : de eerftgemelte diepte of afgrond , (/Si5.9®-) zou-
p ie^

de de betrachting, (eWia/) benevens de ftilte (<ny)jv) by zich gehad heb- »««•

benj uyt welke het gemoed (v&) zoude zyn voortgekomen, de Va- Th

der, en het begin aller dingen, als mede de waarheyd. Deze twee laat-

fte nu zouden het woord of de reede , (xlyvi) beneevens het leèven yjv&-

(£«») hebben doen voortkomen j Waar uyt dan eyndelyk nochmaals de
menich, benevens de Gemeente , was voort gefprooten. Dit alles nu
hebben ze den eerften QBonarius , of het eerfte acht-tal , geheeten , als

zynde een wortel en het weezen aller dingen.

18. Uyt het woord en 't leeven hebben ze vervolgens wederom tien

andere aionas , facula, of Eeuwen te voorfchyn gehaald ; uyt den menfeh

en de gemeente ook infgelyks 12. andere, welkers grondige verklaaringe

eene groote wydluftigheyd en veel nadenken zoude vereiiTchen. De laat-

fte vrucht van deezc alle noemden zy het volkoomene , en de wysheyd,

(fophia) welke wysheyd , in haare begeerte na het licht der diepte , of vysheydf.

van God, van de Verlofler Jefus zodaanig zoude onderhouden zyn ge-

worden , dat ze niet t'eenemaal in het volkoomene meede ingezonken

,

en als verilonden was geworden ;
door dien deeze van den Vader zelfs

aan haar was gezonden, om haar haare begeerteafte neemenen die te kruy-

K 2 ci-

(k) Pearfon. Vindic. Ignatii. P. II. c. 7. (/) Tertullianus l.c. Philafltïus hir. 37. (w) Vid.

Ckmens Alcxandr. omnino lib.II.lII.IV.&VI. Strom. Epiphan. hsr. xxxi. n^-ó. & ibi Pcta-

vius de Fragment. (») Epiphanius I. c. n. 1 . (») Irenxus 1. 1 . c. 1,

i
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eigen. Hy zoude ook verders alle de overige av(vyi*s , of t'zaamen-

voegingen op zodaanig eene wyze bekwaam gemaakt hebben, om de er-

kentenifle des Vaders aan te neemen. De Heilige Geeft na zoude hen
verder geleerd hebben , den Vader diar voor dank te zeggen , als mee-

de, tot de waare rufte te koomen. Na dat nu deeze aiones of Eeuwen
op deeze wyze weeder tot hunne voorige gelykheyd waaren gebracht ge-

worden, zouden zé verders hunne befte krachten zanjefus befteed heb-

ben -, als, die een Heyland , Gefalfde, het Woord, enz. was. Dit nu,

en meer andere diergelyke zaaken , verhaalen de Schryvers dier tyden ,

van zyn leere: waar ontrent zommige ook van gevoelen zyn ,dat hy de-

ze dertig aiones of Eeuwen uyt den Heydenfchen Dichter Hejïodm zou-

de ontleend, en uyt zyne Theogonia of Geflacht-boom der Gooden uytge-

fchreeven hebben, (r) Maar, men kan veel eer, uyt hunne naamen zel-

ve befluyten en ftellen, dat ze meeft uyt de H. Schriftuure zelve , en

uyt het Euangelium van Johannes, zyn genoomen > gelyk als daar zyn:
Waarheid , IVoord , Leeven , Gemeente , Troofter , Geloove , Liefde ,

Hoop , Licht , JVysheyü!, Zaaligheyd , Eemghcyd, Eenig-geboorene , enz. (()

Om nu niet te zeggen, dat Irenaus zelf bekend , hoe dat de opentlykc

Lofzang der Engelen hem daar toe aanleydinge heeft gegeeven: Eere zy

God (eis ivls oumcts rW aióiW) in de Eeuwigheden der Eeuwigheden.

19. De navolgers van Valentinus mogen echter wel verder gegaan zyn,
als hy,daar hy miflehien , zelfs in 't genngfte niet van geweeten of eenig

aandeel daar aan gehad heeft. Dog ik weet niet , of hy zelfs eevenwel
niet twee Beginfelen heeft gefield , gelyk als Origenes zulks in 't gemeen
van dezelve verhaald. Te meer, nademaal hy een plaats uyt zyne eyge-

ne Schriften by brengd, in welke Valentinus van den oorfprong van het

kwaad handeld; en, waar in hy oprechtelyk van zich zelfs bekend; Hoe
oorfprong ja f jyy zo vee \ boosheyd onder de menfehen in 't algemeen hadde ondervonden
kwaad, plaats te hebben, dat hy daar door op de gedachten was geraakt , van de

oorzaak des zelfs na te vorjfchen : dat hy echter dat zelve kwaad Gode
niet konde toefchryven, door dien 'er geene boosheyd altoos eemge de min(ie

plaats in Hem konde hebben ; en noch veel minder , dat GOD eenig wel-

gevallen daar aan zoude konnen hebben , maar wel , dat hy zulks veel eer

zoude zoeken te verhinderen. Hier door zoude hy eyndelyk op die gedach-

ten gevallen weezen , dat
y

er echter een zekereJlojfe by GOD met eene zoude
moeten zyn, waar uyt alle het andere , en alzo ook het booze , voort quatn

onfchuid en zJn oorfprong hadde. Uyt welke bekentenis men klaar kan zien, dat
vaien- cteeze man juyft zo overgegeeven boos of reukeloos niet kan geweeft heb-

ben > maar wel , dat hy de Goddelyke zaaken heel diep heeft na gedacht,

en , dat hy daar door tot deeze of geene meeninge is over-geflaagen ,daar

hy, nog door zich zelve , en nog veel minder door andere , heeft kon-

nen van af gebracht werden. En , wie weet ook , hoe men met hem

,

ten opzichte der Leeraars , mag gehandeld en omgefprongen hebben ,

daar men den man nageeft, als of zyne Scheuringe om een enkel Bis-

doms wille, zoude zyn ontftaan , waar ontrent het reeds toenmaals al

wel niet zoo uyttermaaten effen mag toegegaan zyn , dat 'er niet by
de eene partye, of ook wel by alle beyde, eenige afgunft , nyd , hoog-
moet, verachting, of iets diergelyks, mede heeft ondergeloopen ; dier-

gelyke dingen, men daar na, in de tyden van Tertullianus , Origenes, en
vervolging meer andere Oudvaaders, wel deegelyk plaats heeft zien hebben. By al-

dien men nu met Valentinus zelfs zo wreedelyk heeft omgegaan, als men
wel

van
tinus

iler Valen
tinianen

(r) Epiphanius 1. c. n.

hasr. p. 41.

a. (s) Petavius ad Epiph. n.3. ex Ircnso. 1. c. Ittigius Append. de
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wel daar na , ontrent de tyden van Theodofius , en meer andere Keyfets , tJ"cC
C '

met zyne navolgers heeft gedaan, zo is het geen wonder altoos, dat zulk

eene overgroote vyandfehap van beyde de partyen teegen elkander > daar

door is omfraan en voort gekoomen. Door dien de Valentmianen \\\ die

tyden t'eenemaal uvr het geheele R.oomfchë gebied wierden gebannen,

en van alle bedenkel yke vryheyd beroofd , om op eenigerhande wyze te

zamen te konnen koomen. (t~)

20. Van hunne verdeelinge des Menfchen , ineen A'ardfchc * J)/Vr- Dr"vou1 -

lyke , en Gee/letyke, werd heel veel geruchts onder de aloude Schryvers
6C

gemaakt, welke dit op verfcheyde wyzen uytleggen. Het voorn lamfte

„echter belhiar daar in -, dat de aardjche menjeh uyt Kley was ontftaan , Airdfche.

,,en ook nootwendig weeder moeft vergaan. Dat "verder de dierlyke menfeh oieriyke.

„zulk een tocjt>ntd genoot , die met zyn eygenfehap het befte over een kwam.
>,By aldien de menfeh een aards leeven leydde, zo neygde hy zich ook daar
,,hecne, indien Iry Gceftelyk gezmt was , zoo trok hem zyn gemoed ook na GeWki/k-.

„booven; dog, dat echter alleen de Geeftelyke menfeh gewiffelyk de Zahg-
ï,heyd zonde trlangen. (u) Hier toe mi zonde alleenjuyft de Verloffer noo- cimitu,.

sid/ggeweeft zyn, die niets altoos , dat aards was , aan zig gehad hadde

,

„alzo zulk eert tot geene zaaligheyd bekwaam konde weezen. Ondertuffchen

„zoude hy echter met een lichaam bekleed zijngeweeft, en door het lichaam

„van Maria, als door een canaal, zyn doorgegaan : (V) Alhoewel zulks

wecder met het voorgeeven van andere geenzins over een ftemt , welke
xm gevoelen zyn, dat zejofeph voor den rechten natuurlyken Vadervan
Chriftus hadden erkend; als meede, dat ze verders in 't gemeen tot zul-

ke meeningen waren vervallen , door een verkeerd begrip , dat ze uyt de
Heylige Schriftuure hadden getrokken, (yj

z 1 . Het was eyndelyk wel te wenfehen geweeft , dat men de eygene
Schriften van Valentmus , en andere befchuldigde, noch hadde, zo zou-
de men veele zaaken , door het vergelyken der zelve met de vreemde na-

richtingen der Schryvers, veel klaarder en beeter konnen zien. Men kan Fygtbe-

echter, uyt de overgebleevene (tukken zyner fchriften , of ze fchoon vaTvTiU.

zeer veranderd zyn, onderfcheydene zeer bedenkelyke reedenen gewaar "" us-

werden , die zomtyds aan een verftandige een gants ander begrip aan»

gaande deze verfchillen , konnen doen krygen , als men in 't gemeen daar

van gewoon is te hebben. Gelyk als, by voorbeeld, Valentmus fchryft

by Clemens Alcxandi mus aldus: (*) Deeze eenige is het goed , die zich

door den Zoon vry geopenbaard heeft. En door hem alleen kan het herte

reyn werden , zodaamg zelfs , dat alle de booze Geeften t'eenemaal uyt het

herte werden weg gedreeven. Want daar zyn veele Geeften die daar inne

woonen , en die geenfins willen toelaaten dat het gereymgd werde. Een
teder nu der zelve verricht zyn eyge werk, enz. In deze , en diergelyke

woorden , kan een onpartydig gemoed wel niets vinden dat wederfpree-

kens waardig is , maar zelfs ook , heel veel waarheyd , waar door het

ook met eene bewoogen werd , om , aangaande zommige andere duyfte-

re of aanftootelyke fpreekwyzen, geduld te neemen, en het overige der

zaake God te beveelen , waar by men voor zich zelve, wel het zeekerfte

zoude gaan , en in ruft blyven , na dien men met ontydig verdoemen ,

lafteren of fchelden , de menfchen veel eer erger als beeter zoude maken i

en wel inzonderheyd , wanneer men wel overweegt , dat moogelyk daar

ha , een ander wel eeven zo met ons zelfs kan omfpringen , als wy nu
K 3 met

(0 Origencs 1. vi. <s& hx*"-, c - 7- & Dial. contra Marcionem. 1. 6f. Cod. Theod. de hser.

Ambrolius, Epift.20. (u) Irensus 1. c. Tertullian.cont. Valent. c. 19. (x) Idem de Frasfcr-

"-49- (y) Ex Apologia Pamphilii Orig. Huaius iu Urigenianis. c. 1*. (*) Clemens A'.ei.

5tiom.HI. p. 409.
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jaar c. me£ andere doen , die na onze meeninge in eenige dwaalingc zyn verval-

len. Eeven gelyk als het van Origenes bekend is , dat hy zich wel eer ft

hier en daar in zyne fchriften teegen de navolgers van Valentinus heeft

aangekant gehad, maar, dat hy daar na echter van andere, over dwaaiin-

gen, die noch veel erger zyn als die van Valentinus , is befchuldigd ge-

worden.

n-«;>rjom 22. Den aanhang nu van Valentinus , heeft zich uyttermaaten wyd
ttiLnci!"" uytgebreyd , zo dat men dien voor een wydluftig gezellchap van Kette-

ren heeft gehouden, (z) Tot zo verre zelfs, dat ook zommige Geleer-

de en Godzaalige mannen tot zyne partye over gingen > en wel zodaani-

ge, die, om des Chriftendoms wille, zeer veel van de Heydenen had-
nsrdciu- eten moeten lyden , gelyk als zulks van Bardejianes bekend is. (a) Die

daar na deezen aanhang wel weder heeft willen verlaaten, door dien hy,
buyten alle twyftel , hunne ftellingen op aanraden van andere voor zoo
verre verbeeterd, en in een andere vorm gebracht hadde , maar die ech-

ter noch niet alles hadde willen herroepen. OndertulTchen heeft hy noch-

tans voor de waarheyd van de Chriftelyke Gemeentens, teegen Marcion 3

en andere gefchreeven ; welke fchriften ook zo hoog van alle de Recht-

geloovige zyn geacht geworden, dat ze eenige plaatzen uyt de Syrifche

in de Gnekfche taaie hebben overgezet, (b) De andere navolgers van

fcwdéne
l'a lcntinus hebben insgelyks hier en daar iets in zyne Leerftukken veran-

LeeHtuk- derd , zoo dat men hen alle dat geene in 't algemeen niet kan toefchry-

vaLrinia- ven , wat de eene of de andere wel in het byzonder heeft te voorfchyn

gebracht gehad. Op deze wyze vind men byzondere naricht , van de-
M^rcoiia.

Cundus , Marcus , (van wien de Marciten of Marcojianen hunnen naam
hebben) Ptolomaus Colarbafus , Baffus , en Flormus , die een Leerling

van Polycarpus is geweeft ; als meede , van Blajlus , Alexander , Bero ,

en anderej welke alle, onder dezen aanhang, wederom hunne eygene
byzondere meeningen en aanhangers hebben gehad, fchoon dat ze echter,

in den rechten grond der zaake zelfs , op een en het zelve kwaamen uyt
te loopen } by aldien dat hunne meeningen anders , van de Schryvers

,

trouwelyk, en na de waarheyd, zyn befchreeven geworden.
De Hrra. 2 2,. Onder anderen werd 'er aan Heracleon de fchuld van deze verderf-
eomten;

feiyj.e Ketterye gegeeven , naamelyk, dat hy zoude geleerd hebben, dat

iier zrivsr een gedoopt Chrijten voor heylig gehouden moejte werden , al was hy vroom

«n£anVe ofgodloos. Insgelyks , Dat aan die geene , die eenmaal gedoopt was
,
geene

•len Doop; zonden altoos eenigefchaade konden toe brengen, die hy namaals kwam te be-

gaan. Want gelyk als het vuur > van weegen zyne eyge natuure omnooge-

lyk geene koude altoos kan aan neemen , maar dat het veel eer het fneeuw
komt te fmelten, dat eeven alzo ook een gedoopt Chriften de fchuld der zon-

den onmoogelyk niet meer konde aan neemen, hoe zwaarlyk hy zich ook daar

jia kwam te vergrepen, (c) In welke grouwelyke dwaalinge deeze man
echter zeer veele meedeitanders heeft na gelaaten , fchoon dat ze , voor

de weereld , den Tytel van Ketters niet dragen , maar , dat ze in tegen-

deel noch wel andere menfchen verketteren. Waar toe nu alle die geene

behooren, welke het arme volk alleen op het bloote uytterlyke werk der

zo genaamde heylige handelingen wyzen, van alle hunne grouwelen ont-

flaan, zonder eens op hunne volkomene bekeeringe, en, die ze altyd met
den uytwendigen doop gewoon zyn te trooften, welke zy in hunne kinds-

fo

n

ove'
g
aVn-

heyd en onweetenheyd hebben ontfangen. Gelyk als dan ook verder aan
gaande de deeze zelve Heracleomten werd toe gefchreeven , dat ze de flervende on-
nyttcrlyke v

,

dingen. CICT

(z,) Tertullianus contra Valent. c. i. (a) Epiphanius Hxr. f6. (l>) Eufebius,l. tv. c. 30.
Hieronymus, Catal. Script, c. 33. (<r) Clemcns Alexandr. Strom. ïv. p. 369.
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der hen-lieden, met olie, balfem , en water hebben willen te hulpe ko- Jt"c?'
men , waar by ze ook eenige Hebreeuwfche woorden , over de hoofden
der ftervende, gewoon waren te preevelen; (d) het gcene hunne by-ge-

loovige meeninge, aangaande de kracht der uytterlyke dingen , klaar ge-

noeg aanwylt, waar inne het menfchelyk vernuft , in des zelfs huyche-
larye, zich heel gaarne wil laaten vergenoegen , wanneer het met zulke
uytterlyke Ceremoniën kan los koomen , daar het ondcrtuilchen in zyn
eyge booze wil ongehinderd mag blyven hangen. Men kan evenwel hier

ontrent, in het algemeen, wel aanmerken , dat de blootc meeningen en
jpeculutien niet half zo veel fchaade of verwarringe hebben veroorzaakt,

als zulke Leeringen hebben gedaan, die op de praflyke of oeifeninge zyn
gegrondveft , als, door welke de Ketters veel meer ja zelfs den grond
onzer zaaligheyd aangegreepen hebben. Gelyk als dan ook de ftellinge

van het opus operatum , of fchyn-werk , eene van de aldergevaarelykfte

Ketteryen is geweeft , die echter als noch onder de zo genaamde recht-

geloovige meeftendeels de overhand behoud.

24. In deeze Eeuwe is 'er ook heel veel van de Gnoftici te zeggen ge- j^
Gnofl*-

weelt , welkers naam , buyten alle twyftèl , eerft met dezelve bekend is

geworden. Men heeft den oorfprong der zelve van Carpocrates , (e) of
van Prodieus (/) willen af leyden , waar van we nu reeds al gehandeld

hebben. Want de woorden van den Apoftel Vav.lus , 1 Tim. V. vers 20.

zyn veel te algemeen, dan dat ze op een zeekerc aanhang zouden konnen
toegepaft werden, gelyk zommige giffen, (gj En, 't geen by zommige ™"™#
oude Schryvers ftaat aangeteekend, aangaande Simon de Toovenaar , dat zoom-

de vals beroemde konft oorfpronkelyk (hj van hem zoude van daan ko-
ftaan '

men, maakt daarom noch geene eygene zogenaamde gezintheyd. En ^ïkcSe-

zulks wel zo veel te meerder , door dien 'er zo veele werden gevonden , iyn ge-

die deezen naam of zelfs hebben aangenoomen , of , dien ze van andere ««u.
8e"

is aangewreeven } en zulks wel op zulke tyden,daar de eerft zo genaam-
de al langen tyd waren vergaan. Want men weet voor gewis , dat de
Simornanen , Menar.drianen , Bafilidianen , Sattirmlianen , Nicola'iten ,

Carpocrattanen, Cajanen, Marciomten, en de Valentinianen , by na met
hunne byzondere afdeelingen , Gnoftiken wel eer zyn genaamd geweeft.

OndertufTchen maken echter zommige laatere Schryvers eene afzonder- ^J,^™
lyke SeéJe op zich zelfs daar van , die het , in hunne voornaamfte hoofd- afconderi.

punten , wel met de booven verhaalde partyen hebben gehouden , maar hebben
e

die echter onder deeze eyge naam eerft is bekend geworden. (Y) By al- J^Ë,
dien ze niet al weederom, uyt hunne eygene invallende gedachten, iets

verzonnen hebben , dat nergens te vinden is geweeft , en waar meede ze

t'eenemaal te vergeefs , leggen te fchermen , gelyk als zulks niet zelden

komt te gebeuren , dat ook van veele Geleerde wel werd aangemerkt.

(kj Aangezien ze heel gemakkelyk iets van eene zonderbaare zo genaam-

de SeÜe hebben konnen vermoeden , wanneer zy maar alleen de bloote

naam van de zelve hebben hooren noemen , zonder heel naauwkeurig

onderzocht te hebben , wat voor een zoort van volk het doch mag ge-

weeft zyn , of ook, hoe ze anders zyn genaamd geworden. Ondertuf-

fchen zullen we echter eens gaan bezien , wat van deeze zoort van luy-

den werd voorgegeeven.

25. De naam zelfs dan , is van een onfchuldig, en, in zyn eyge be- */»«*<?,

teekenis, heerlyk grond-woord afkomftig , naamelyk , van yvaais , ken-

nilTe,
(d) Auguft. de Hxr. (e) Irenxus 1. c. 24. Epiphan. Hxr. xivii. n. 6. Eufeh. iv. cap. 7.

(f) Clemcns Alexandr. m. Strom. p. 319. (g) Chryfolïomus hom. 18. in 1. Tim. Theodo-
titus Comm. ad t. Tim. vi. Theophyladus ad 1. c. (/>) Irenxus lib. 1. c. 20. & 33. Epiphan.
Hxr. xx. n. 4. (/') Conf. Petavius ad Epiphan. Hxr. 26. (i) Colbergius Orig. Hxr.c. u.n.r.
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JJarC.
toe CC.

fte Gnofti.

ei 7yn waa-

re ChrilU-

ncn.

Roem van

hunne ken-

nifle.

Oiuvaar-

heyvl van

Epïpha-
mus.

Valfche

klachten

,

En roe •

naamen.

nifle, weetenfehap, ofwysheyd. Gelyk als het by Panltts zelfs werd

gebruykt, 2 Cor. xi 1 1. vers 8. en Colojf. 11. vers 3. Die Schryvers zelfs,

welke tegen de Gnoftyken hebben gefchreeven , bedienen zich ook dik-

maals van eeven dit zelve woord, tegen hen. Gelyk als ze dan , tot de

rechte Gnoofis , ken nifle of weetenfehap, voor zo verre als ze tegen de

valfch beroemde konft werd over gefleld , driederlye zaken vereyfehen :

Als, (1) Dat men goede kennijfe van zaken moet hebben (2) Dat men
ook moet -volbrengen , het geene men wel weet ; en (3) Dat men insgelyks

ook aanwyzen kan , wat 'er al in de waarheyd op eene Goddelyke maniere

verborgen is. (k) Dat deze kenniffe verders , gevoegd zynde by het geloove

def waarheyd , die ziele, welke die bezit , zal bereyden , om zich t'eene-

maal van alle zonden , gedachten , woorden , zinnen en werken te onthou-

den;, als in welke ook loutere rufte , vergenoegmge , en vreede werdgeboo-
ren. (I) Zodaamg zelfs , dat dit eene oprechte voleyndmge van den men-

fche is, door de wysheyd in Goddelyke zaaken , zo wel m woorden als in

werken , ja zelfs , in zyn gantfche leeven : gelyk als ze daar van fpree-

ken. (jn) Uyt deze reede hebben de waare Chriftenen zich ook zelfs
'. voorheene wel Gnofiici genaamd, en, boven alle , de zulke , die zich

t'eenemaaltot de betrachtinge van Goddelyke zaaken hadden overgegee-

ven. (nj De boven gemelde partyen nu , zouden echter insgelyks onder

deeze naam eerfl bekend geworden zyn , waar mede ze eene voortrefte-

lyke en zonderlinge fchyn van Wysheyd zouden hebben voorgegeeven ,

door welke ze wilden aangezien zyn , als of ze de geheymeniflen van
God en de Natuure volkoomentlyk hadden verftaan.

26. Om deeze reede dan werden ze ook in 't gemeen befchuldigd
,

' van weegen hunnen hoogmoed, dat ze zo veel op hunne overgroote ken-

niffe geftoft hebben. Niet tegenftaande dat men zich te gelyk met eene

zeer over hen beklaagd, dat ze alle hunne zaken zo geheym hielden, en
heel ongaarne iets aan iemand anders wilden laaten weeten. Het welke
men heel bezwaarelyk, zonder eenige verdraai jinge, met eikanderen kan
over een brengen. Qoj Eeven gelyk als men ook het zeggen van Epipha-

nirts niet voor waarheyd kan aanneemen ,daar hy hen van hoovaardye be-

fchuldigd , wanneer hy van iemand verhaald , die , in zynen tyd, van

weegen'deeze Ketterye, eerit aangeklaagd , en daar na uyt de Gemeen-
te wierd gezet. Alwaar de hoofd-punten van zyne befchuldiginge heb-

ben moeten wezen, dat hy eenzaam hadde geleefd , en , al zyn goed
aan den armen hadde weg gefchonken. Als meede

;
dat hy veele aanhan-

gelingen gehad hadde, buyten alle twyffel,dewy!e zy by hem veelmeer

een voorbeeldelyk Chriftelyk leeven hadden aangetroffen , als by hunne
andere Leeraars. Gelyk als hy ook daar na, in eene afgeleegene fpelon-

ke, gants alleen heeft geleefd , en van alle menfehen verlaaten en ver-

vloekt is geworden. Dit nu was de geheele hovaardye van dezen Gnofii-

cus, waar meede hem al die geene befchuldigden , die , op hunne Éif-

fchoppelyke trooncn , na deeze Eeuwe als Paufin zaaten te blinken , en ,

alle ootmoedigheyd , en verloocheninge van zich zelfs, voor hovaardye

kwaamen uyt te kryten. En eeven zo is het ook met de klachten over

de grouwelyke onreynigheyd der Gnoftyken geleegen,die men tegen hen,

wel inzonderheyt, by de Schryvers van laatere tyden vind. Want, by
dezelve wierden ze niet alleen genaamd, Stratiotiten, Zacch<ciften,Naa-

finiten , Socratiten , Coddianers , Phibioniten , en Coprianen of Scorpia-

nen y

(lt) Clemens Alexandr. vi 1. Strom. (/) Idem !ib. ir. p. 3S1. 383. (m) Idem vu. p. 73.1.

(») Clemens pafTun. Vid. J. Thomafius Sched. Hill. n. 43. Evagrius in Capitibus ap. Coteler.

Tom. 111. Mon. Gr. Eccl. p. 101. Socrates lib. tv. c. 23. Heinfius not. ad Clem. Alcx. p. 6.

Stolbergius de Solsec. N. T. p. 300. (i>) Epiphanius Hèr. rxiv. n. y. Idem Ws-x. 40.
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nen , maar ook meeftendeels , Borbonten , of Drek-waagens , door dien 2?cc'
hen na gegeeven wierri , dat ze zich in allerhande onreynigheyd en zon- Borbóvi-

dengeftaadiglyk omwentelden. Q>) Uyt welken naam echter andere we- ten -

der eene afzonderlyke Secie of gezintheyd maakten , welke wel voornaa-

melyk daar in be(k>nd,datze zich over at,metallerlye drek befmeerden,

als daar meede willende aanwyzen , hoe affchouwclyk de menfeh , voor

de oogen des Alzienden Gods , moeft uytzien , in zynen ftaat der ver-

derffenis. Alhoewel deeze menfehen echter, in alle ontucht en fchande,

hun gantfche loeven zouden verfleeten , en geen Goddelijk gerichte geloofd

hebben. (#) Ontrent welke zwaare befohuldigingen wel mets dwaazer zijn

kan, doch ook met eene niets gevaarelykers is , als eeven de befchuldi-

ginge der aanklaagers.

27. Inzonderhevt is het aanmerkens waardic , dat de nieuwe Schrv- Berchu,di -'

/ / j-^ J girteen van

vers, die reeds al onder het verval van hetChriftendom hebben geleefd, hunnen

echter aan deeze lieden nog al de fchuld geeven , van eeven die zelve foort
°muc

'

van ontucht, en meer andere diergelijke, zo wel verschrikkelijke als on-
gelooffelijke grouwel-daaden , daar de Heydenen zelfs , de Chriftenen

der eerfte Eeuwe meede gewoon waren te befchuldigen , gelijk als ze

zelfs wel uytdrukkelijk bekennen, (V) Daar en teegen gedenken alle de
andere oudere Schryvers , voor den tyd van Epiphanius , zelfs niet met
een enkeld woord , van alle deze dingen. Als ook niet die geene , welke toen-

maals hunne -Apologienoï Verantwoordingen voor de Chriftenen hebben in

't licht gegeeven , alzo die alle deze lafteringen immers heel gemakkelijk op
denhals der Gtiojtyken hadden konnen fchuyven, ja zulks ook, geweetens

halve, wel hadden moeten doen , en nochtans zwygen ze alle eenparig-

li|k daar van ftil. Veel meer zoeken ze in 't algemeen deeze befchuldi-

gingen van alle Chriftenen in 't geheel af te fchuyrven , onder welke

de Gnojlykeu immers meede begreepen waaren, door dien die zich insge-

lyks Chriftenen lieten noemen, geh'k als alle de Schryverszulksookduy-

delyk getuygen. (/) Zo dat Epiphariuts wel te rechte zonder eenige de onwaat-

nnnfte ïchaamte of fchroom, het aldereerfte deeze grouwelyke lafterin- vil Ef«-

gen heeft begonnen op de baan te brengen, gelyk als dit geleerde enge- Phamii:

loofwaardige Schryvers wel aangemerkt hebben. (Y) Welken daar na de
andere Verketteraars het liegen en lafteren meefterlyk hebben afgeleerd ,

gelyk als de arme PValdenfen , Picarders , Hujfiten , en meer andere ge-

tuygen der waarheyd , zyn gewaar geworden , welke Pctavius , ert an-

dere diergelijke Schryvers , om die reede ook wel uytdrukkelyk met de
Gnojlykeu in een en dezelve rang zetten. Niettegenftaandedathyby£^/-

fhanius wel hadde konnen zien j dat hy zig enkel op een bloot hooren
zeggen kwam te beroepen, en hy zyn verhaal i wanneer hy zegd zelfs

iets diergelyks ondervonden te hebben , met een louter niet komt te be-

veiligen > waar door hy ook zyn geloof , by de verftandige , (door zo
vcele partydige en openbaar valfche berichten) t'eenemaal heeft verioo-

ren.

28. Wanneer men nu ook al eens toeftond, dat 'er zodaanig een hoop jV^",,

volks in de weereld geweeft was, en, dat 'er zommige onder dezelve

zich met onreynigheyd bevlekt hadden , zoo konnen dog echter de ande-

re onmenfehelyke daaden nimmermeer van hen bcweezen werden , als

van welke de aloude Martelaars van Vienne en Lions billyk geloofd heb-

ben,
(ƒ>) Idem Haer. xxvi. n. 3. Augullinus Hscr. 6. (?) PhilaftriusHer. 73. (r) Clemens Alei.

Lib. m.-Str. p. 430. (ƒ) lrenjeus t. c. 24. Euleb. ïv. c. 7. Epiphan. Haer. 2.7. (t) Heraldus
ad Amobium p. 76. Korthokus de Vita Chnlti, c. 9. p. 116. Petsvius dedic. ad Epiph. Hiero-
nymus ep. 5-9. 60. cont. Vigilant.

IDeel. L3
J
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j»tc. benj dat een menfch die onmoogelyk ooyt konde begaan. Dog , wat

zommige onder hen alleen gedaan hadden, (dat dog zoo niet is) zulks

konde de geheele Societeyt eeven zo weynig te lafte gelegd werden , als

Hieronymus aan Vigilantius heeft willen toeftaan, dat alle de rechtgeloo-

vige by hunne t'zaamen komften, ontucht met malkanderen zouden ge-

dreeven hebben, door dien men zommigé van dezelve , by hunne Figi-

hen , daar op betrapt hadde. Want hy gaf deeze algemeene reegel : dat

de fchult van eenige weynige geen nadeel aan de geheele Godsdienft kon-

de toe brengen: 't geen ook, na alle billikheyd, in andere gevallen me-
Lofa« de gelden moet. Of men nu wel fchoon van de Saturnilianen , (die ini-

nen!"'"
3
" gelyks meede onder de Gnojiyken werden gereekend) zelfs teegen wil en

dank, moet toe ftaan, dat ze een zonderling heylig leeven van zich lie-

ten uytblinken , waar doof ze ook veele andere tot zig kwamen te trek-

ken ; zo wil men hen echter die fchuld te lal Ie leggen , dat ze het vaften

zouden veracht hebben. («) Waar uyt ze dan ook tot eene valfche vry-

heyd, en ergerlijke maniere van leeven zouden zijn vervallen ; om dat

ze van het bygeloovige wettelijke vaften (dat allengskens op gewifle ty-

den was ingevoerd geworden) niet veel gehouden hadden. (V) Daarhec
ook wel kan van daan gekoomen weezen, dat men van zommige van de-

zen aanhang fchryfd, dat ze de vryheyd misbruykt hadden, en zig verders

ingebeeld , dat hen met konde gevangen neemen ; dat zy heeren waren ,

zelfs van den Zabbath , ja over alles , eeven als de kinderen der Koonin-

gen, aan wien geene wet altoos gegeeven waare: enz. (y) Welke, aan zig

zelfs onfchuldige en fchriftmaatige fpreekwyzen , wanneer ze al vaneeni-

ge mochten gebruykt geworden zyn , ontrent de toepalïinge , wel aan

zommige eenige aanftoot mogen gegeeven hebben.

DcGno- 29. Nademaal echter de meefte en voorzichtigfte Schryvers rond uyt

maarVtT bekennen , dat het niets anders als alleen eene bloote herflen-fchilderye

«kae'^r
*s geweeft y wat eenige weynige voor een afzonderlyke SeEic der Gnofly-

Nvceit.' ken hebben voorgegeeven , zoo vallen daar door niet alleen alle die be-

fchuldigingen van een boos leeven op eenmaal onder de voet, maar zelfs

verzierin- °°^ j alle hunne Leer-punten , die hen werden opgedicht. Gelyk als

liphiniJsT
^an °k ^e befchuldigingen van Epiphanitts zich zelfs na den anderen zo
taftelyk verraden, dat men heel gemakkelyk daar uyt zien kan, uyt wat
voor een gemoed die alle zyn voort gekoomen. Hy zegd , dat deeze
Fabelen niet eens uyt de Heylige Schriftuure , of met eenige voorbeel-

den , behoeven wederlegd te werden , maar alleen uyt het vernuft. Hy
ftaat ook toe , dat deze menfehen de fchriften des Ouden en Nieuwen Te-

jiaments hadden aangenoomen , maar hy voegt daar weder by , dat de
Duyvel hen tegenftrydige fpreekwyzen hadde in gegeeven. Verder zegd
hy, dat ze de Heylige Schriftuure op het fchandelykfte misbruykten,dat
ze ten uytterften Godslasterlijk van Chriftus fpraaken, en, dat ze hiare

eygene boeken hadden , uyt welke ze alle haare Fabelen ontleenden Dit
volgende zoude ook, onder andere grollen, meede onder haare ketteryc

zyn begreepen geweeft , dat ze geloofd zouden hebben , dat Noachs
vrouwe, Noria genaamd , zich, voor de Zondvloed , onderfcheydene
maaien op de Arke hadde gezet , en die in brand geftooken , als ze ge-
merkt hadde, dat zy ook meede zoude moeten omkoomen , waar door
het ook met het bouwen der Arke zo langen tyd heen gezukkeld hadde.
En noch al veel meer andere diergelyke Fabelen, welke een bcuzclachtigen
klapper veel meer zouden paffen op te haaien, als een greoten BuTchop,

gelyk

(») Epiphan. Her. tiiii. n. 2. (x) Idem Hsr. xxvi. n. f. (y) Clcmens Alexaud. 11

Strom. p. 438.
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gelyk als Epiphanius wilde weezen. De andere Schryvers weeten irisge- J".
r

c
c;

ïyks niets met eenige grond teegen deeze verdichte Ketters voor den dag
te brengen , weshalvcn ze zich ook met alderhande kinderachtige Fa-
belen moeten behelpen. Op dat hét echter niet t'eenemaal aan eenige

dwaalingcn by een Kcttery,die eens verdicht is, zoude moogen ontbree-

ken, zo geeven ze voor, dat de Gnojlykcn eenen tweevoudigen God zou-
den geloofd hebben, naamelyk, een goeden, en een kwaaden. Verders,

dat de Zielen uyt het Weezen Gods voort kwaamcn, enz. Alle welke
zaakcn men ook wel billyk aan de uytvinders der voorige verdichtzelen

kan ovcrgceven. (V)

30. Wy moeten ons nu echter tot de overige berugte Ketters van de- cerdon,

ze Reuwe toe haaftcn , onder welke Cerdon en Mareion geenzins van de
geringde zyn geweeft. De eerfte zoude niet alleen zommige van de brie-

ven der Apojleien in twyffel getrokken, of t'eenemaal verworpen , maar
hy zoude noch daar en boovcn de gcheele Openbaaringe van Johannes Vtrwf!rt

voor vals gehouden hebben. (a) Buyten alle twyffel, door dien hy, met baariE«

zyn vernuft , geen kans zag , om in de Goddelyke geheymeniffen in te na. *

dringen j als waar uyt alle zyne andere dwaalingen ook zyrt ontfprooten.

Verder zoude hy twee afzonderlyke Gooden verdicht hebben , welke 7
>
ne mee-

alle beyde vlak teegen clkandere firydig waren, als zynde den eenen goed, de Begint

enden anderen kwaad of grouwzaam : welken laatften hy ook tot een
ee"'

Schepper deezer Weereld zoude hebben aan gefield. Waar by dan nog
verder werd gevoegd, dat hy de Wet, beneevens de Propheeten, t'eene-

maal zoude verworpen hebben , als dienaars zijnde van deeze booze
God. Van den Eerften zoude zyn Zoon Chriftus zyn voort gekoomen, En vin

en wel zonder vlees of bloed, in een lichaam dat t'eenemaal fchynend of
chriUus '

inbeeldelyk was. Om welke reede hy ook niet in der daad en waar-

heyd, zoude geleeden hebben. De opftandinge uyt dendoodennu,
zoude hy maar alleen aan de ziele, en geenzins aan het lichaam, hebben

willen teeftaan. (bj

31. Wat nu Mareion aangaat , die zoude uyt Pontus zijn gebooren »*»«iW.

geweeft, van hanteering een Schipper , en een fcholier of leerling van

Cerdon , en wel , al ten tyde van de Keyzer Antcninus Pius. OF hem
nu Johannes nog gekend heeft , als meede , of hy als een Ketter ,

uyt Ephefen , van hem zoude weg-gejaagt zijn , daar van kan men niet

zo licht iets gelooven, als zulks van zommige wel werd voorgegeeven,

die de geweld-daadige verdryvinge der Ketters gaarne met de voorbeel-

den der Apojleien zelve zouden willen verdeedigen. (cj Nademaai men
noch niet eens daar af verzeekerd is , of hy wel ten tyde van Adrianus is

in weezen geweeft of niet, maar, dat men echter daar wel goede naricht

van heeft, ."dat hy eerft in Syrië , en daar na te Rome zoude geleefd heb-

ben 5 (d) op welke laatfte plaats dan ook de bekende groetenis tuïfchen

hem en Polyearpus zoude zyn voorgevallen -, gelyk als kenaus uyt een

zeekere overlceveringe verhaald , uyt wien het andere weeder voort ge-

fchreeven hebben , daar naamelyk, Mareion op Polyearpus zoude begeerd

gehad hebben , op de volle ftraat , dat hy hem zoude hebben te erken-

nen, of (gelyk als andere het woord 'fhyivdaxav uytleggen) eerft te groe-

ten : buyten alle twyffel , op dat alle de omftaanders daar uyt zouden

konnen befluyten , dat Marcion met Polyearpus eens gezint was. Aan
wien Polyearpus echter rondelijk geantwoord zoude hebben , als aan een

L 2 open-
(z,) Auguflinus, Hxr. 6. Ifidorus Hifpalenfis , 1. vm. Originum , c. f. Rabanus Maurus , 1.

il. Inftit. Cleric. c. ƒ8- (a) Tertuüianus dcPrxfcr.c. ft. (b) Pfrilaftrius Hxr. 44. Epiphamus

Hxr. 41. Auguitlnus Hxr. 11. Theodoritus 1. Hxr. 1. Fab. c. 24. Au&or. Praedeftin. Hsr, 23,

(0 Philaftrius- H«r. 45" . («0 Epiphanius, Her. 41.
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tl"cc'
openbaaren dwaalenden : Ik erkenne n , als den eerjigeboorenen znon dei

Satans ! Waar by de aloude verder aanmerken, dat Pohcarpus op deeze

wyze , zelfs met geene de alderminfte woorden, met de zodaantge, ge-

meenfchap heeft willen hebben , die de waarheyd , of het recht lchaapc

weezen, in Chnftits vervalfcht hadden , Tit. lil. gelyk als hy zulks ook

gevolgelyk , zonder eenige hertstochten en aanzien zoude onderhouden,

hebben. (?)

be Hiftorie 32. Het is echter ten hoogften te beklaagen , dat by na niet een eenig

?*"«""' rnenfch, die men voor een dwaal-geeft heeft verklaard gehad , van val-

vaifcht. fc^g befchuldigingen verfchoond heeft konnen blyven. En buyten alle

twyfFel hebben de beroemdfte Ketterboeken , eeven door zulke onrech-

te, en, dikmaals ook met voordacht valfche berichten , by veelen, alles

te zaamen ongewis en verdacht gemaakt. Zo dat het te vreezen is, ó.it

*er metter tyd heel weynig dat grondelykenonaanftootelyk is, in de oude
en nieuwe Ketter-gefchiedeniiTen , meer overig zal blyven , by aldien

God zelfs de oogen van zommige naarftige en onpartydige onderzoekers

hJTlan met ter deege gelieft te openen. Epiphamus , (*) die buyten dat zyne Hi-
Èpipha- Jlorie der Ketteren uyt veelerhande Fabelen heeft te zaamen gelapt , wil

met alle kracht voor de waarheyd ter needer Hellen , dat Marcion een

Fabelen Maagd zoude gefchonden hebben , over welke daad hy ook van zyn ey-

è?o

n

n.

Mar
' ge Vader uyt de Gemeente zoude zijn geftooten geworden , om welke

reede hy zich ook na Rome toe zoude begeeven hebben ; en echter ge-

denken weeder andere Schryvers, die veel ouder zyn als hy, niet een en-

kel woord van deeze daad ; ja zelfs Tertullianus ook niet, die nogtansge-

heele vyf wydloopige Boeken teegen hem heeft gefchreeven. Om dan

nog daar van te zwygen , dat hy zich niet eens met het voorgeeven van

Phtlajlrins zoekt te verfchoonen , die ons wil verzeekeren , dat hy van

Johannes zelfs uyt de gemeente zoude zijn gezet geworden, en, dat hy
ook zo aanftonds daar op na Rome was vertrokken.

33. Het is insgelyks zonder eenige grond , dat een ander Schryver

voorgeeft , als of hy zich in 't eerfte als een Monnik zoude hebben voor-

gedaan. Welk verdichtzel veellicht daar uyt eerft is gefprooten, dewyle

Marcion al zijn geld in 't eerft aan de Gemeente heeft weg gefchonken

gehad , en zulks wel, gelijk als men van hem ookgetuygd,uyt overgroo-

ten yver voor het waare geloove. (ƒ) Eeven gelijk als het ook zeer be-

denkelijk fchynd te weezen , dat hy noch voor zijn afilerven gezint zou-

de zijn geweell, om zich weeder met de Gemeente te verzoenen , waar

in hy echter door zyn dood verhinderd zoude zyn geworden , by aldien

hem eevenwel de eene of de andere yveraar daar in niet te rn<?ee cehou-

den heeft, (g) Zyne meeningen dan , om welke hy uyt de gemeente is

gezet geworden, zijn kortelijk deeze naarvolgende , ontrent welke ech-

vtirche ter de Schryvers niet alzins over een koomen. Want , by voorbeeld ,

gfngen'tcc. PhUaftrius befchuldigd hem als of hy alle de Zendbrieven van Paulns zou-

fiM
M"~ ^-e verworpen hebben, behalven alleen, die aan Timotheus en Titus , daar

Tertnlliamis in teegendeel verklaard , dat hy deeze drie aangenoomen en
daar en teegen de andere veracht heeft. OndertuiTchen zoude hy het

in zeer veele zaaken met Cerdon gehouden hebben , maar , dat zyne
Leerlingen daar nog al onderfcheydene (Veilingen by gevoegd hadden.

Gelyk als, by voorbeeld, wanneer men hem te lafte legd,als of hy daar

na,

(e) Irenceus, 1. iti. c. 3. Eufebius, 1. iv. c. 14. & ibi Valef. in not. pag. 68. Hicronymus de
Set. 17. Suidas in Polyc. 17. Nicephorus. 11 1. c. 30. Chron. Alex. pag. 602. Confcr Sieph. Je

Moyne ad varia Sacra, p. 414. & fcqq. (*) Epiphanius Hteref. 42. (ƒ) Tertullianus lib iv.

adv. Mare. c 4. (g) Idem de Prsacr. c. 30. Philaftrius H«r. 4f. Tertullianus lib. v. contr
Mare. c. 20.



ir. Hoofdft. HISTORIE. 85

na , neevens de Schepper , nog in een anderen God zoude geloofd heb-
tJc

"-
c
c '

ben, (/?) andere ftcllen daar noch een by , als of hy in drie Goden ge- z
J
,B^" r*

loofd hadde ; (/) Ja zelfs, volgens de ftellinge van zommige, wel geheel

in vier Gooden , (k) by aldien men anders zijne meeninge maar wel te

recht gevat heeft , eü dat men niet veellicht dat geene van God heeft

opgenoomen, dat hy van den Satan heeft ter needer gefteld : of, by al-

dien men het wel gevat mogt hebben, of men 't zelfde wel na zyn zin uit-
gedrukt heeft; het welke alles te onderzoeken hier ter plaatze veeltewyd-
luftig zoude vallen.

34. Verders zoude hy, met Cerdon , deeze booven gemelde ftellinge, *J£cj*£
aangaande de perfoon van Chrijlns , hebben geleerd; naamelyk, dat tiy «us -

geen waarachtig vlees aangenoomen hadde , nademaal dit eene eygenfehap

was van den kwaaden God, dog dat Chrijlns een Zoon -was van dengoedeu
God. (/) Op dezelve wyze zoude hy ook van twee Chrifluffen geleerd

hebben ; als , van den eenen , die ten tyde van 'Tiberius tot heyl en za.i-

ligheyd van alle Hcydenen was geopenbaard geworden ; en , van den an-

deren, die hier namaals nog ftont te koomen , om de Jooden te helpen.

{tn) Verders zegd men van hem , dat hy maar alleen de Zaaligheyd der vandeo^

zielen zoude hebben toege/laan, maar dat hy van de lichaamen niets wilde
liindm^-

z:\cten , waar uyt men dan ook befluyt , dat hy de opflandinge der dooden

Xdudé ontkend hebben. (V) Men geeft hem ook na , dat hy het gebruyk
van den Echten ftaat t'eenemaal zoude hebben verworpen , waar teegen

hy de Maagdelyken ftaat , beneevens de onthoudinge , zeer hadde
gepreezen. (ü) Om deeze reede zoude hy ook niemand anders tot

den doop hebben willen toelaaten , als alleen de zulke , die , of buyten vf <i«>

den Echt leefden, of, die gefneedene waaren : by de overige ftelde hy ifaa,

den doop uyt, of, tot hunne echt-fcheydinge toe , of, tot op de uure

haares doods, (p) En hier uyt is het algemeene geruchte ontftaan , als Envan hcc

of de Marciomten de doode zelfs zouden gedoopt hebben ; of, dat ze j™PendK

wel geheel en al een leevendig menfeh onder het bedde van den geftur-

venen hadden verfteeken, die, in den plaats van het doode lichaam dat

op het bedde lag , hadde moeten antwoorden ; tot welk gebruyk men
ook de woorden van Paulus , 1 Cor. xv. vérs 29. heeft willen trekken.

(^) Alle diergelyke valfche geruchten nu , vallen te zamen van zelve

weg, terwyle de meefte en oudfte Schryvers niets daar van willen wee-

ten. Om dan daar nog van ftil te fwygen, dat de Roomfche Opziender,
Stephanus, den docp der Marciomten in alle des zelfs deelen voor goed
en krachtig heeft gehouden. (V)

35. Op dezelve wyze reekend men het ook onder Zyne dwaalingen , £"£"
di.

dat hy aan de vrouwen het doopen heeft toegelaaten ; dat hy het Avondmaal g>ng«i.

in de teegenwoordigheyd der Catechumenen of ongedoopte heeft gehouden;

dat hy op den Sabbath heeft gevafl ; en eyndelijk , dat hy zig heel zeer op

de Sterre-voorzeg-kunde (Aftrologia) gelegd heeft. Met alle welke be-

fchuldigingen men alleen de lyft van zyne Ketteryen heeft willen aan-

vullen ; daar men dog alles heel licht en geVoegelyk kan verklaaren. (f)

Ondertuflchen kan men in 't algemeen zien , dat het deeze Grond-ftel- En «du*

linge alleen geweeft is , die Marcion tot zyne meefte leer-punten heeft zynTtT*

L, 3 over-

(b) Juftinus Apol.II.p.79.&9l. Cypriamis ep.74. Irenacus lib. 1. c. 29. Tertullianus I. cont.

Marc.c.2. Hicronymus ep. 15-1. ad Algas. qu. 7. Philaftrius hxt. 45". ( 1) Origenes Dial. de

recta fide feci.I. Epiphan. hxr. ïli i. n. 3. Cyrillus Hierofolymit. Catech. xvi. Damafcenus
fm.42. (k) Theodoritus I. hscr.Fab.c. 24. (/) Tertullianus III. adv. Mare. c. 8. (nt) Idem.
lV.c.6. Juliinus Apol. II. p.92. (») Tertullianus l.c. Hieronymus ep.61 .c. 14. (o) Clemens
Alexandr. Strom. lib. III. p. 314- feqq. Tertullianus lib. I . cont. Mare. c.

29.J50. (p) Idem lib.

IV. c. 11. & lib. I.c. 29. <q) Chryibltomus (c Theophylachis ad h. I. (/) Cyprianus ep. 74. ad
Pompej. (ƒ) Epiphan.h«r.XLii-n.4. Tertullianus lib. I adverf.Marc.c. 18.
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]»xc. OVergebragt , naamelyk , dat alles , wat met zonden befmet is , volgens

zijn weezen^ ook een ander begin
fj
el, (principium) als het hoogjie goed ü,

moet toegefchreeven werden. Door dien hy zich nu hier uyt niet wel wift

te redden, en, dat hem ook door andere, veellicht, deeze zwarigheyd

(fcrupelj niet grondelijk, konde weg genoomen werden , zo is hy daar

na tot zo groot een afgryzen van alle booze, vleelchelyke , of ook wel
natuurelijke dingen, overgeflaagen , als zijnde in dat gevoelen , dat al-

les volkocmen verdorven en vergiftigt was. Uyt welke grond niet al-

zynver- leen zvn afkeer teegen den Echten- ftaat is voort gekoomen , maar zelfs
i»Een na ook , zvn verlangen na de martel dood. Want, door dien hy, en zvne
de mariel-

< , i i i 1 jiij t
*

dood. aanhangehngen, het lichaam voor iets kwaads hielden , zoo verlangden

zy ook met een rechte ernft,om daar van maar ontflaagente konnen wer-

den. Welken yver men daar na, buyten alle nood, aan eencn haat tee-

gen den Schepper' in hen heeft willen toefchryven, (t*) by aldien anders

het verhaal van een zeeker Schryver op hem ziet ,gelyk als Baronim heb-

ben wil. Verders mag by deezen man wel juyil geen zoo uyttermaaten

boosaardig gemoed geweeft zyn , als men uyt de befchuldigingen van
zommige Schryvers wel befluyten zoude , nademaal hy van de valsheyd

zyner Hellingen nooyt is overtuygt geworden , en , by aldien het ge-

fchied is, daar hy zoo gewillig is geweeft, om zig met andere te verge-

lyken. 't Geen ook zyne bereytwilligheyd in het te berde brengen van alle

zyne haave en goederen , ten dienfte der gemeente te kennen geeft. Om
nu niet te zeggen , dat hy veellicht , in veele Hellingen , wel heel iets

anders en waarachtigers kan gemeent hebben, als men die, in deneerften

opflag, heeft erkent en aangenoomen.

Maretoni- 36. Gelyk als men dan ook zeer veele zaaken aan zyne navolgers toe

moet fehryven, waar van hy zelfs niet eens geweeten heeft. Nademaal het

van deze bekend is, en wel voornamelyk van Liicanus ^Bafllicus ,Patho ,

Blafius , Fotitus , Apelles , Synerus , en meer andere , dat ze zich in

veelerleye meeningen en partyfchappen van eikanderen afgefcheurt heb-
ben > als meede , dat ze den meelten tyd van andere niet wel zyn ver-

laad ftaan geworden. Eeven gelyk als een zeeker oud Schryver , Rhodon ge-

van
h

Rh - naamd , van Apelles verhaalt , naamelyk, dat hy , op zyn aandringen,
don

' hem verzeekert zoude hebben , dat hy wel niet weeten konde, dat 'er

maar een eenig ongeboore GOD was, maar dat hy zulks echter van gant-

fcher herten geloofde. Waar op de eerfte , in de plaats van eene noo-
dige onderwyzinge aan zulke dooiende gemoederen , hem hadde uyt-

gelachen, en verdoemd, gelyk als hy zelfs bekent. Wanneer men nu
de Ketters op zulk een wyze heeft willen bekeeren, zoo hebben ze daar

door wel zeekerlyk onbekeert moeten blyven, of nog meer te rugge ge-

dreeven werden. Gèlyk als men dan ook niet vinden kan , dat deezen

Rhodon de bovengemelde ftellinge van Apelles wederlegd zoude hebben

,

maar wel , dat hy hem , buyten twyrfel , maar Hechts uytgelachen en

dénhe'/d
verdoemd heeft. Men moefte dan , volgens de ftellinge der Marciont-

dwMar- ten , ontrent de Leere , niet al te naauwkeurig onderzoeken , maar
nonnen. .

t?
,

een ieder onverhindert by zijn geloove laten blyven. Door dien alle

die geene zaalig zouden werden , die hunne hoope op den gekruyften
• Chnjltis alleen ftelden , wanneer ze maar in den ftand der goede werken

Hunne bevonden wierden te weezen. («) Het is dierhalven ook geen wonder,
dat zig de Marcioniten over al zoo wyd en zyd verfpreyt hebben , en
wel inzonderheyt, in de volgende tyden , wanneer 'er onder de zoo-

(<) Clcmens Alexandr. lib. IV. Strom. p. 35-1. Baroniu» Ann.CCV. (*) Rhodon ap. Eufe-
biumV. c. 13.

CMUIlgtC,
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genaamde Rechtgeloovige byna niets , dat ter deege gezond was, meer J'"c.'

gevonden wierd. Daar hpiphamus klaagt, dat ze te zyner tyd nog over-

vloedig waren , 'm Rome, en door gants Italië , Egypte, Paleftwa, Ara-
bic , Syrië, Cyprus, Thebais , enz. En een ander onbekend Schryver

berigt ons, dat ze in zynen tyd (ten minften na de tyd van Ambrafins)

naauwelyks iets of vat hadden beginnen af te necmen ; (x) gelyk als 'er £"igfJe£

dan ook, sreduurende de vervol o-ineen, heel veel tot Martelaars zvn ec- £«««£
O c <' j z? ben uytge—

worden, en alzoo dcnHeerc Chriftus voor de ongeloovigc, hebben be- «»»».

leeden. (y)
37. Van deze Marcioniten nu waren de Marcianiten t'eencmaal onder- Marciani.

fcheydeo, welker eerfte hoofd Marcianus is geweeft, die uyt het geweft

der Rojfenfèren van geboorte was , en een Euangelinm heeft uytgegeeven

op de naam van den Apoftel Paultis. (.s) De navolgers hebben insgelyks

ook (Aox.«1ai) Opmatores geheeten , insgelyks Phantafiodocet* , (*) door "nPhTnu.

dien ze van gevoelen waren , dat de Chriftus geen waarachtig lichaam
flodoc" a: -

hadde aangenoomen, maar alleen een phatitafma ,oï fchyn-lichaam. On-
der dezen aanhang is Jitlius Cajfianus ook in een zeer groot aanzien ge-

weeft, (a) die een Leerling van Valentinus was , welke, nevens meer
andere , door veele diergelyke vergeeflche vraag-ftukken , wel aan 't

dwaalen konnen geraakt zyn. Door dien men uyt deeze en diergelyke woorden-

ilrydighccden wel zien kan, hoe dat reeds veele menfehen het waare en ltryd
'

krachtdadige Chriftendom , benevens het levendigmaakende geloove en

de vrugten deszelfs, aan een zyde gezet, en zig tot ydele onvrugtbaare

twift-redenen gekeert hebben. Daar men meenigmaal over en weeder
gedifputeert heeft , uyt het menfchelyk vernuft, aangaande de Perfcon

van Chrtjlus , en ondertuflehen echter na zynen eygenen wille heeft ge-

leeft , en de kragt en heerfchappye van Chriftus t'eenemaal verloochent.

Waar by dan ook komt, dat die geene, welke de zuyvereLeere hebben
willen verdeedigen, de dwaalende heel zelden op een kragtdadig geloo-

. ve hebben geweezen , (dat ze meenigmalen zelfs niet eens gehad heb-

ben) maar, dat ze meeningen met meeningen hebben willen verdryven.

38. Verder reckenen de Ketter-boeken Alelito wel niet onder het getal .\wito.

der zelve, niet teegenftaande dat hy aan het Goddelyke weezen iets, dat

lichaamelyk is, en, het eevenbeeld Gods aan het lichaam vandenmenfeh,
en geenzins aan zyne ziele, heeft toe gefchreeven. Schoon hy zelfs, of
ten minften zyne Leerlingen , de Melttanen , aan het duyzend jaarige M ..

Ryk van Chriftus geloofd hebben, (jf) Door dien ze hem, beneevens

Tertullianus , die insgelyks van dat gevoelen is geweeft , om die reede

voor geen Ketter houden , om dat hy veellicht , door het lichaam , de

natuur en het weezen Gods wel mag verftaan hebben
; (f) door welk

eene zachte maniere van iemands meening te verklaaren , 'er wel veel

meer andere uyt de rolle der Ketters zouden konnen uytgefchrabt wer-

den , wanneer die na den aart der Chriftelyke liefde-pligt , wel wierd

waargenoomen. Echter heeft Tatianus , die zich , door zynen arbeyd, Tafaftis

aan de Chriftenheyd niet minder als Melito verdienftelyk gemaakt hadde,

een geheel ander oordeel moeten lyden. Zo lang als hy egter Juftmus de

Martelaar in alles heeft nagevolgd gehad, heeft hem een ieder ten hooe-
llen geroemd, in welken tyd hy ook niets diergelyks heeft voort gebragt,

(/) maar na des zelfs dood , zoude hy zig van de andere afgezonderd ,

en

(x) Ambrollus Comm. ad i Tim. IV. (y) Eul'eb. V. c. 16, (z.) Eufebius VI. c. 12. è Se-

rapione. (*) Clemens Alex. lib. VII. Itrom. Theodoricus lib. V. ha:r. Fab. c. 12. Thcopliy-

laêtus ad Joh. IV. (a) Clemcns Alcx.IlI.urom. (£) Eufebius IV. c. 26. GennadiusdeDogm.
Eccl. Origenes ap. Theodonrum quaelL 20. ad Gen. Auguftinus her. 76, (f) Idem hser. S6. &
lib.x.deGcn ad Lit. c.2j\ (d) ltensus lib. I.c. 31
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j«f c. en andere vreemde ftellingen bekend gemaakt hebben. Het geene men
dan aan zyne hovaardye heeft willen toe fchryven, (Ihitah £id"kax.oiAx

v

) als

of hy zig ingebeeld hadde , dat men hem insgelyks voor een zonderling

Leeraar behoorde te agten, of, dewyle hy een Leerling van den beroem-

den JnjUnus was geweeft , dat hy dienvolgende iets voortreffelykers was
als de andere , of ook , door dien hy zelfs in het lecren heel bekwaam en

zyneiecre. welfpreekend was. (e) Uyt die reede dan zoude hy eeven zulke onzigt-

baare Aiones of Eeuwen te voorfchyn gebragt hebben , als Valentmus , (f)

fchoon dat hy hem anders bezwaarlyk in alle zyne Leer-punten heel

flipt zal nagevolgd hebben , gelyk als eenige hem zulks wel na-geeven.

(g) Ten minften heeft zig Philajtrius altyd , zoo wel hier in , als in de

tyd , zeer verzint, daar hy hem ftelt een navolger van Marcion , en wel

na de vervolginge onder den Keyfer Deaus y geweeft te zyn, fchoon dat

hy wel ontrent So. Jaaren vroeger , naamelyk onder Marais Anrelius al

is bekend geweeft.

Vanden 39- De voornaamfte befchuldiginge teegens hem , is dan deezc : dat
Echt

» hy den Echten-ftaat voor een Hoererye , en verdurve isöeezen (<5>9o»^») heeft

gehouden; (h) waar by dan ook met nadruk gevoegd werd , dat hy een

groot onderfcheyd zoude gemaakt hebben , tuflehen den ouden en nieu-

wen menfehe. Om welke reede hy gevolgelyk maar alleen van de
eerfte heeft gefprooken , en dus het houwelyk der onherboorene voor
zondig heeft verklaard. Epiphanius weet hem m deezen met niets anders

te weederleggen , als, dat hy daar uyt befluyt, dat Tatianus voor al

,

zelfs zaalig heeft willen werden , fchoon dat hy uyt zulk een echt was
voort gekoomen : om welke reede dan ook den Echten ftaat niet iets ver-

werpelyks konde weezen. Waarin hy dan op' geene weedergeboorte ziet,

of ook op eenige veranderinge uyt de verderffenis , na welke alleen de
weedergeboorene zaalig werden, fchoon dat ze uyt een onzuyvere echt

Fnvande zyn voort gekoomen. Op eeven die zelve wyze kan het ook wel met
zyne andere ftellingen geleegen zyn geweeft , als, wanneer hy de Wyn
voor fchaadelyk heeft gehouden, nadien ze zo volftrektelyk in het Oude
Teflament aan de Nazareen was verbooden geweeft. Welke Ketterye ten

minften nog wel veel verdraagelyker hadde konnen wezen , als der gee-

ner, die, by het gruwelykfte misbruyk van alle fchepzelen , nog wel
gaarne by de weereld voor waare Geloovige en oprechte Chriftenen zou-

den willen heene gaan. (i) Nademaal men uyt de klagte van Epiphanius

heel wel kan zien, dat zeer veele in de navolgende tyden , zig over het

booze en ongebonde leeven der verdurvene Chriftenen , ten alderuytter-
***"&: ften hebben gearjrert, en om die reede ook tot de Tatianen en Encrati-
heyd der D . O "

Tnianen, ten zyn over gegaan , om dat ze bevonden ,dat 'er by deeze menfehen een

maatig en ingetooge leeven plaats hadde. Uyt alle welke zaaken dan
klaar blykt, dat Tatianus geenzins uyt hovaardye , maar wel deegelyk

uyt drang van zyn gemoed , deeze zyne Leere heeft bekend en aange-

Kkia^hten
noomen

:

nademaal hy by dezelve de welluft veel eer heeft willen mif-
tegen de- fen , als zvn creweeten eenigzins krenken : en wel des te meerder nog ,

nadien hy uyt andere voorbeelden wel gezien hadde, dat deeze zyne be-

kentenifTe hem weynig eere, maar wel , veel fmaat en vervolginge zoude
toebrengen. Weshalvcn ook de befchuldiginge van ydele eere, ontrent

hem , en veele andere verklaarde Ketters , zeer miflelyk en ongegrond is,

en wel inzonderheyd , zoo wanneer de Schryvers geene zeckere kentee-

kens
{e) HieronymusCatal.Scr. Eccl. (ƒ) Idem &Eufebius IV. c.29. Clemens Alei. rtrom. III.

p-4Óf. Epiphan.hsr.4o. (g) Appendix Tertulliani de prxfcr.c. fi. Philattrius hxr.46. (^Epi-
phanius hser.46. Ircnsus ap.Eufebium IV. c.29. Clcmeus III. ftrom. P-33f. (») Hieronymus
Comm.adAmos.II. 1 2. Epiphanius. l.c.

zelve
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kens van deczen ondeugd weeren by te brengen , die wel deegelyk by J"JC
C'

alle zodaanige gewichtige klagren noodig , en moogelyk is.

40. Verders werd deze afzondcrlyke meeninge noch daar en boven
aan hem toegefchrecven , ais of Adam niet zonde hebben konnen zaalig

worden: (k) ontrent welke meeninge hy ook andere toeftemmers heeft

gehad. Doch in de bovengemelde Leere, en in dcocrïeninge deszelfs, °" th

e
°j*

t

is hy van de Encratiten (trttylüs of onthoudende) heel vlytig nagevolgt Bwaiiwi.

geworden: van welke gezintheyd dit boven alles aanmerkens-waardig is,

dat ze geenzinsop bloore bespiegelingen alleen , en ydele meeninge he-

ruit heeft; in welke anders de meefte Ketteryen maar alleen zouden be-

ltaan , maar dat ze hunne Leere wel deegelyk met hun leven hebben be-

weezen. Zoo verre zelfs, dat men by de Schryvers niet heel licht eeni-

ge bcichuldiginge zal konnen vinden , alsof ze zig mettcr daad zelfs niet

heel wel van die dingen onthouden hadden, welke ze eenmaal voor on-

toelaatbaar hadden aangegeeven. Want, gelyk als ze de kuysheyd en Hunne

Echreloozen irand als lorfelyk en goed hadden aangepreezen , zoo heb-
u>sh

ben ze ook mettcr daad zelve daar inne geleeft , en zig van den Echt
onthouden , gelyk als hunne partyen zelfs van haar getuygen. Q) Schoon
ze ook daar by ftellen , (dog zonder eenig bewys) dat ze zulks niet

deeden uyt eenige liefde tot de maatigheyd , maar alleen , uyt fchrik

voor de verdoemenis. Als meede , dat ze den Duyvel tot een ftichter

der bruyloftcn gemaakt hadden, daar meede ze , buyten twyffel, maar

alleen de booze kift en de verderfrenis, die in zulk een geval by de on-

herboorene hecrlcht, zullen gemeent hebben , en geenzins, de bruylof-

tcn of huuwelyken in zig zelfs. Het geene men insgelyks ook wel on- Fnontnou.

trent hunne onthcudinge van het vlees der dieren kan befpeuren , \ï"«.
var

ichoon dat ze in dit geval al iets gedaan mogten hebben , dat al te veel

was. Waarom dan ook alle de belchuldigingen t'eenemaal weg- vallen ,

als ofze.de creatuuren zelfs, (uyt welken hoofde ze mogelyk ook
Creatiten werden genaamd) (nt) in haar weezen en op zig zelfs aange- creatie»,

merkt zynde, voor boos en duyvels zouden gehouden, en opdezewyze
den Schepper daar mede gelaftert hebben. Aangezien hen mogelyk by

hun woorden- ftryd, en tegenwerpingen , eenige aanftootelyke woorden
zyn ontvallen, die men daar na wel zorgvuldig heeft opgeraapt en uyt-

gebrcyt, gelyk als het in 't gemeen ontrent zulke voorvallen pleegt te

gebeuren.

41. Uyt hunne meeninge nu , dat men geen Wyn altoos vermogt te osbruj*ea

gebruyken, is dan ook voort-gekomen , dat deze lieden , in hunne A- ^a.
vondmalen zelfs, Water in de plaats van Wyn hebben gebruykt, waar-

v

om ze ook wel H)droparaftata , en Aquaru werden genaamd. (V) Het kan |'^**"

ook wel weezen , nademaal Tatianus zelfs, of eenige van zyne navolgers , Aquarü.

hadden aangemerkt , dat by de Chriftenen in 't algemeen , in het Avond-
maal , Water met Wyn vermengt wierd , dat deze luyden daar door

gemeent hebben, dat het niet verbooden was , dat men , ingevalle 'er

Wyn ontbrak, of, dat ze voor ontoelaatbaar wierd geoordeelt , het

Water alleen kwam te gebruyken. En zulks wel des te meerder, door

dien men nog langen tyd daar na, en terwyl dat deze partye nog in wee-

zen was, onder de zoogenaamde Regtgeloovige de gewoonte hadde

,

van

(k) Irenxus ï. C.3T. Tertuüianus l.c. c.fj. Eufebius 1. c. Epiphauiusj.r.'PhiIaflrius hser, A8.

(I) Epiphanius hxr. 46.47. (*») Honorius Augultodunenlis haa. 40. (a) Theodoritus LHser.

Fab. c. zo.Timotheus Presbyter de Rccip. Hirdt.BafiliusM. cpill. Canon, c. 1. Blaftares Symag.
c.2. Concilium vt. inTrullo c. y- Philaftrius Hxr '.

—
. AuguUin.H1r.64.

I. Deel. M
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Ia» c - van deWyn in het Avondmaal met Water te vermengen, (o) Ondertuf-

fchen gaf men na dien tyd nog al aan meer andere gezintheeden dezen

zeiven toenaam , die in hunne Avondmaalen eeven het zelve deeden

,

o-elyk als de Ebiomten en Mamcheers. (p) En ten tyde van Cyprianas

deeden onderfcheydene Chriftenen ook alzoo , om met van de Heyde-

nen door den reuk des Wyns verraaden te werden, (y) Ja Cypriantts zelfs

hield altyd ten minden deze vermenginge van Water met" Wyn , voor

geheel noodzakelyk , waar van ook daar na , op geheele Concilten , wel

een Reegel wierd gemaakt , niet tegenftaande dat men het eene eeven

zoo weynig als het andere uyt de inftellinge van Chriftus bewyzen kon-
Accaopho. de. Crj Verders wierden deze lüyden ook welAccaophoroi en Saccopho-

sa'ccopho. roi genaamd > alhoewel zommige wederom de eerite foort van de tweede
""'

onderfcheyden > fchoon dat ze wel uytdrukkelyk in de reegels werden

byeen gefield.

Apouai- 42. By deeze werden in 't gemeen de ApotaBiten of Apotattici ge-
' cn ' of voegd, welke om deeze reede Ketters wierden genaamd , door dien ze

gewoon waren buyten het bezit van iets dat hun eygen was, als ookbuy-
ten den Echt, te leeven. (f) Schoon dat andere weeder van gevoelen

-• zyn , dat ze in alle hunne Hellingen juyft niet t'eenemaal met de Encra-

titen over een kwaamen. (tj Echter is het gewis dat ze anderzins ook
Apoftoiy. Apofiolyken zyn geheeten geworden , van welke een gedeelte der Eticratiten

genaamd werden, die de Kerkelyke tucht heei naauw in acht genoomen
hebben , ja zo verre zelfs , dat ze nooyt eenen gevallenen weeder aan-

«n?
r ' ï" genoomen hebben, (tij Gelyk als dan ook de Severianen hier toe geree-

kend werden > zynde eene Vergaaderinge , die , na Tatianus , van Seve-

rus eerft is opgerecht geworden , en geenzins van hem alleen , gelyk als

vaifche Epiphanius hebben wil. Men doet deeze laatfte al wederom hier in groot

g l

C

nSen
ldi* ongelyk aan, dat men hembefchuldigd, als of hy de gantfche Wet, be-

derve
neevens de Propheeten , t'eenemaal zoude hebben verworpen , om daar

door deeze Ketterye gevaarlyk te doen fchynen. Insgelyks , dat men
phiiumena. hem wil befchuldigen , als of hy Phüumcna , een oude fchooyfter , by

zig zoude gehad hebben. (V) Nademaal de andere Schryvers van beyde,

eenpaarig ftil zwygen , ja wel uytdrukkelyk bekennen , dat hy het gehee-

le Oude Teflament , beneevens de Euangelien , voor Reegelmaatig aange-

noomen heeft, (y) Als meede, dat geenzins Severus, maar ApeUes> van
weegen deze Phüumena zoude zyn befchuldigt geworden. (V)

43. Anderzins werden ook van de meeile zyne meeningen geheel on-

gefchikt voorgedraagen , en, met zulke grouwelyke uytdrukkingen , dat

zig geen menlch daar door zoude hebben laten vervoeren , by aldien
Bcfchui- hy die zodaanig geleerd hadde. Gelyk als by voorbeeld , teegen den
tegen se- Egten ftaat zoude hy op deze wyze gefprooken hebben : Dat de menfeh,

na zyn boovenjle deel , van GOD , maar , na zijn onderjie deel , van den

Duyvel zoude zyn gefchaapen. Daarhy, buyten alle twyffel, met Tatia-

nus , de booze luft van den Satan afgeleyd , en het goede dat aan den
menfeh is, aan God heeft toe gefchreeven. Infgelyks , dat de -vrouwen
des Satans werk warenden ook maar alleen 'werken des Satans deeden. Dat
de Wynftok van de Slange was voort gekoomen , die door een verbor-

gene
(o) Juflinus ApoU.II. p. 97. Cyprianus ep. 63. (/>) Epiphanias. Vid. J.Gothofredus ad 1. 7.

Cod- Theod. de Hxret. Cvprianus ep. 63. 6f. 66. Conf. Baronius A. cclvii. fine. Chemnitius
P.II. Exam.Conc. Trid. p'. 194. (q) Concil. Trull. I.c. Blaltares Syntag. Ut.N.c.S. p. Tj-3.

(V) I.7.9.& 11. God. Theod. de Hxret. Bafilius M.Ep Can.c.47. (s) Emohanius epift.ad Aca-
cium & Paulam. Baliliusl c. c. i.it.l.7.& 1 1. Cod. Theod. de Hacret. (t) Darmfcenus Hser.ói.
Auguftinus Hxr.40. Prsedeftin.Hsr.40. (*) Autores cic.Epiphanius Ha:r.4f.&46. (jc) Au-
guftinus Hxr.24. (y) Eufebius VI.c.29. (z.) Tertullianus de Prxfcr. c. 6. & lib. Ill.cont.

Marc.c. 11. Eufebius V.c. 13. Hieronymus ad epift.Ctefiph. adv.Pelag.

vcrus



iV.Eoofdft. HISTORIE. 91

gene kragt op de Aarde zoude zyn geworpen, en met de zelve vermengd J"
tC '

geworden ; om welke reede de Wynftok zig ook in zo veele bochten
kromde, eeven gelyk als de Slangc , enz. (a) Dat echter de (tellingen ££°ï|«

van de verderffenis der creatuuren treenzins zo affchuuwelyk van deezen 'lcr tncrl "

O J Citcn.

Severtts ,cn vah de Encratiten moet voorgedragen weezen , blykt daar uyt
zonneklaar, dat ze zo uyttermaaten veele aanhangelihgcn gehad hebben.

Door dien ze nier alleen te Roome, en door geheel Italië , over al plaats

vonden , maar zelfs ook 'mjifia , en byzonder in Syrië , Mefopotamte , Py-

Jïdir, Pamphylte, en in kleyn Afin ; en, booven alles, in Phrygie en Ga-
latie ; alwaar men onderfcheydene groote Gemeentens, beneevens hunne
ordentelyke Biflchoppen over dezelve, heeft gehad, t'eenemaal uyt deeze
zoort van luyden beitaande, en zulks wel , een zeer langen tyd achter

een. Men behoeft van hen ook in creencn deele te denken , dat ze maar
,

IIimnc

zo flegt heen den Egten-ftaat zouden verworpen hebben , door dien ze den ' ch

hem in teegendeel wel uytdrukkelyk hebben toegelaaten -

y naamelyk aan
elke perzoon maar eenmaal te trouwen , en zulks wel alleen , tot voort-

zettinge van het menfchelyk geflagt , en tot huyflelyk gczelfchap. (b)

Zoo dat ze welnoodzaakelyk een zeer groot onderfcheyd , tuflehen waar-

achtige wedergeboorene Chriftenen , en valfche huychelaars en Godloo.
ze, zullen gemaakt hebben, gelyk als we hier booven nu reeds hebben
aangeweezen. Maar, dat ze van veelen heel niet wel verltaan , maar
als dwaalende Ketters, zyn verworpen geworden, daar van kan men het

verderf des waaren Chriftendoms , dat a'lengskens , omtrent het eynde
van deeze Eeuwe kwam in te breeken, wel het meefte de fchuld geeven;

als i n welke zulke Leeraars , gelyk ze zelfs niet rechtfehaapen , nog ook Apo- 1

ftolijch gezint waren, ook niet goeds of ernfthaftigs konden lyden, gelyk

als we haaft oogenfchynelyk zullen zien. En daar is het ook van daan
gekoomen, wanneer 'er eenige gevonden wierden , die zich de verbee-

tering van de verdurvene Natuure ernftelyk lieten ter herten gaan , dat

zulks van veele weeder zo grouwelyk wierd afgefchilderd, op dat doch,
voor alle dingen , niemand anders , als na de gemeene wyze , leeven

mogte

44. Uyt eeven dusdaanigen begin van het verderf der Chriftenheyd ,

is omtrent het 170. Jaar na Chrifitis geboorte , die over groote (cheurin-

ge met de Montamften voort gei'prooten , die men anders ook wel Phry- ^"" ni '

gen , Cataphrygen , en Pepufianen , na de plaatze van hunne wooningen ;

alsmeede, ïafcodnigiten , en Pajfalorinchtten genaamd heeft , gelyk als

we hier onder nog nader zullen zien. Naamelyk, zoo als het een zeeker

Schryver in het korte bevat: Montanus , hunnen aanvoerder , begoil eerft G.i«gtn.

heftig tegen die geene te yveren , welke hier en daar waardige en onwaar- Sffch^i

dige gemeenfehappen toeliepen, en beklaagde zig, dat men geene regte 'jg^j.
Kerken-tucht meer onderhield, (jcj De Chriftenen van die tyden nu , be-

kenden toenmaals, dat ze wel taamelyk fterk door de uytterlyke ver-

Volgingen tot God gedreeven wierden, maar dat ze echter, zo wanneer

deeze vervolgingen maar een weynig kwaamen te verminderen, ook heel

dra weeder tot eenige flapheyd en nalaatigheyd kwaamen te vervallen.

Nu gebeurde het zomtyds wel, by de veelvuldige pynen , dat 'er ette- Mishruvk

lyke Chnftus kwaamen te verloochenen , welke , door het knaagen van ^JSi
hunne Confcientten gedreeven zynde, wel gaarne al zo voort weeder wil-

den verzoend weezen. Waar door het als dan ook niet zelden heel ori-

ordentlyk, en zonder behoorelyke boete toeging , zoo wanneer de Op-
M 2 zien-

(«) Epiphaniushsr.4y. (l>) Clcmcns Alcxan. Strom. m. p. 461. (t) Erafmus prxfat. ad
Hilar. p. j-.
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zienders of Ouderlingen , het zy dan uyt meededoogen , of ook wel uyt
andere inzichten , die op verre na zo goed niet waren , een ieder , zon-
der eenig onderfcheyd , tot de gemeenfchap der Kerke weeder toelieten.

Door dien nu hier uyt geen geringe fchaade,ja het eerfte verderf der Ge-
meente moeft volgen, daar in beftaande, dat de booze, en huychelaars,

met groote hoopen'in de Gemeente kwaamen in te dringen , zo yverden
de rechtfehaapene Chriftenen met groote reede ten uytterften daar tegen.

Nademaal het bekend is, dat niet alleen aan de afgevallene en Afgooden-
dienaars , maar zelfs ook aan de Echt-breekers , heel dikmaals hunne wee-
der-verzoeninge met de Gemeente is ontzegd geworden , gelyk ten tyde
van Cyprianus, (d) als ook voor en na zyn tyd, (e) dikmaals is voor-
gevallen. Waar meede toenmaals de overgrooten ernft teegen zulke
grouwelen is aangeweezen : en om deeze reede beroept zich lertullianus

zelfs ook, aangaande deeze zaak , op de over-oude gewoonte der Chri-
ftenen. Schoon dat ze echter daar door , nog aan GOD
Gemeente, de macht, om de zonden te vergeeven ,

men hebben.

45 . Hier op nu was het , dat Montanus in zyne tyd wel het meefte
van allen drong, dewyle hy de ellende mede moeft aanzien, en het over
groote verval, dat daar noodzaakelyk uyt voort moeft koomen , wel voor
zag. En, door dien hy moogelyk, in zynen eerften yver , wat harder
taal moefte voeren , als die geene, welke nu al voor heene met deze mee-
ninge voor-ingenoomen waaren, die aan het vlees heel aangenaam voor-
kwam, wel konden verdraagen , zo wierden hem met 'er haaft , zeer
veel ongerymde , ja ergerlyke Hellingen na-gegeeven. Eeven gelyk als

het in 't gemeen altyd met zulke menfehen gaat, die , uyt een oprecht
inzicht, of ook wel, uyt meededoogen , aan deezen of geenen,ja zelfs,

aan een geheele gemeenfehap , de waarheyd al te naakt voor oogen hou-
den. Deeze twift borft eyndelyk ook tot eene openbaare fcheuringe
uyt, nademaal de eene partye , in een uytterlyke zaak , niets kwaads al-

toos wilde erkennen, of de gegeevene ergerniife met eenige behoorelyke
middelen afdoen j waarom ze Montanus ook altyd , meer voor het hoofd
ftieten, die, ontrent zyn goed oogwit ten vollen mogte verzeekerd zyn.
Men gaf het ondertuflehen die naam, dat Montanus alles uyt eergierio--

heyd deed ; en dat hy iets meerders booven een ander wilde zyn. Dit
liep eyndelyk zo hoog, dat men hem t'eenemaal voor zinneloos en raa-

zende kwam uyt te krytenj ja zelfs, dat men de menfehen zocht wys te

maaken, dat hy met den Duyvel bezeeten was. (f) Weshalven men hem
' het leeren begoft te verbieden , als aan een Zot , en Verleyder van het
, gemeene volk : door dien men klaar zag , dat hy allenthalven zeer veel

aanhangers kreeg , en dat zich dit werk wyds en zyds verfpreyde. Men
begoft dan, met veelerhande lafteringen , de Kerkelyke ban teegen alle

zyne aanhangelingen , heel naarftiglyk en heftig te oeftenen > fchoondat
men die voor heene , zelfs teegen de aldergrootfte ergerniflen en zon-
den , maar heel zelden , of ook wel , geheel en al niet hadde in 't werk
gefteld: het geene ook de oorfprong van de twift was. (g)

46. De andere zaaken, in welke Montanus al te ftreng fcheen , befton-

den daar in , dat hy eenige vafte en ordentlyke oeffeningen ontrent het

Vaften wilde inftellen, (h) en een zeeker onderfcheyd ontrent het nut-

tigen

(d) Cyprianus ep. yi'. {e) Vid. Alba Spinsus lib. II. obferv. II. if. &17. Sirmondus Hift.

Poen. ei. Tertullianus de Pudic. imprimis c.2.9. 20. (ƒ) Eufebius V.c. 16. Qr) Idem ibid,

(h) Apollonius ap. Eufcbium V.c. 18. Theodoritus III. Hïer. Fab. c, 2. TertuII. de Jcjun. c. 1.

Hieronymus ep.y^
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tigen van fpyfen invoeren, tot onderhoudingc van maatigheyd en tugt: Ia^.
c'

"(1) ontrent welke dingen hy al wederom van onbillyke oordeelen en
quaade opfpraak niet konde bevryd blyven ; nademaal men hem nagaf,

dat hy zig alleen daarom van deze of geene fpyze kwam te onthouden,
door dien hy deSchepzelen Gods voor een grouwel achtte, en geenzins,

uyt inzicht van maatigheyd , of liefde tot de Godzaligheyd en beloo-

ninge. (k) Waar in hem echter opentlyk een zeer groot ongelyk wierd
aangedaan, nademaal zyn Vriend Tertullianus de woorden van den Apo-

fiel Paulus , 1 Tim. iv. 3. wel uytdrakkelyk tegen de Tatianen en Mar-
cioniteu te pas brengt, welkeom deze reede zommige fpyzen niet aten , door
dien ze kwaad in zich zelve zouden weezen. (I) Uyteeven die zelve grond
wierd Montanus ook nagegeeven , dat hy den Echten- ftaat verwierp ,

door dien hy het tweede huwelyk voor ondienftig achte. (nï) In welke
zaak echter, zoo wel in zynen tijd als daar na, de roemruchtigfte Lee-
raars meelt alle met hem overeen itemden ; tot zoo verre zelfs , dat ze
zich geenzins ontzaagen, om voordeHeydenen in 't openbaar te beken-
nen, dat een tweede huwelyk ortgeoorloft was. (V)

4.7. Boven dien was het ook, voor die geene, welke zich zelfs recht- Marwlf-

geloovige noemden , in Montanus niet verdraagelyk , dat hy geene vlugt dood •

altoos , voor eenige vervolgingc , voor geoorloft wilde houden. Want
hy zelfs beriep zich daar op , dat 'er zoo uyttermaaten veele van zyne
aanhangelingen Martelaars waren geworden , het welke hy een ontwyf-
felbaar kenteeken der Goddelyke kracht in hen ftelde te zyn. Waar op
andere hem echter weeder te gemoet voerden ,Dat 'er onder d?andere par-

tye eeven zo wel martelaars wierden-gevonden , die echter daarom de rechte

Leere met hadden. Ook ontkenden ze zelfs t'eenemaal , dat de Monta-
niften ooyt om de Leere des Chrijïendoms geleeden hadden , nademaal zich
iemand van hen met geld hadde vry gekoft , en dat andere in teegendeel om
hunne eygene misdaad hadden geleeden. Ontrent welke zaaken ze zich

ook op de Archiven der Heydenfche Overigheyd beriepen ; die echter de
Chriftenen niets anders als loutere fchelmftukken gewoon waren op den
hals te fmyten , en ze , onder deeze valfche befchuldigingen , van kant
hielpen. En dierhalveri konde deeze voorwendinge ook eeven zoo wel
teegens andere, ja ook wel teegen de zulke afvallige , gelden , als tee-

gen hen zelfs. Hier uyt nu , dat de rechtgeloovige aan niemand an-

ders als aan de haare hebben willen toeftaan , dat ze waarachtige getuy-

gen van Jefus Chriflus zouden weezen , kan men oogenfchynelyk zien

,

hoe dat , zelfs in die tyden , die inbeeldinge by de Chriftenheyd is ingekroo-

pen geweeft , dat hen alleen de uytterlyke gemeenfehap zaalig maakt , eeven

als of de Godvruchtige en rechtvaardige uyt allerleye Volkeren , byGod
niet aangenaam zouden weezen. (0) Ondertuflchen is het echter blyk-

baar , dat het by Montanus , en zyn geheelen aanhang , een groote ernft

is geweeft, om Chrifins wille te lyden , en geen Martel-dood altoos te

ontzien > door dien ze in hunne fchriften , klaar en nadrukkelyk vaft

ftellen , en vermaanen , dat men in geenen deele moet wyken. Zelfs Grtuygems

dorften ze de zoogenaamde Rechtzinnige wel onbefchroomt , en met "
e

e
r"i

het

grooten ernft, voorhouden, dat hunne Opzienders , Ouderlingen ,e.nDiar

conen , en , by gevolge , het gantfche Minifierium zelfs , met een kwaad
Exempel voorgingen > en by vervolgingen , haare kudden als huurlingen

gewoon waaren.te verlaaten >en dat ze eyndelyk ook in veele zaaken een

M 3 er-

(»') Tertull.de Jejun. c.i 3.15". U) Epiphan. Hxr. 4S. (i) Tertullianus I. c. (m) Apollo-
;iius ap.Euleb. V.c. iS. {n) Athenagoras Apol.p.,4- & alii ap. Gerhardum L. deConj. n.191.

Hieronym. ep.ad Furiam Salvinam, Cïerontiam & cont. Jovin. Ambrofius lib. I. Offlo c. jo. &
II.c.6. 0) Euiebius V.c.i8.
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ergerlyk lecven leydden: (ƒ?) alle welke zaaken de boovengemelde be-

fchuldigingen genoegzaam krachteloos konncn maaken , waar toe ook

de overige behoorden > naamelyk, dat ze het volk zo veelerhande Colle-

tfen hadden weeten af te perflen , dat ze zig in kleederen en andere din-

gen heel gemakkelyk en prachtig konden houden. Al het welke

met hunne openbaare en geftrenge maniere van leeven ,' in 't minfte niet

wel over een en kwam ; en waar van ze hunne teegenpartye ook in gee-

nen deele konden overtuygen , of ze fchoon met allerhande Forme-

len van Welfpreekentheid en overgebrachte fpreekwyzen daar op uyt
waren, (q)

4,8. Üe gaave der Prophetie werd echter wel het meefte van allen on-

trent hen in twyfFel getrokken, die dog van veele voor bekend aange-

noomen wierd , om dat ze dezen tyd nog hier en daar befpeurd wierde.

Dus wierd niet alleen Montanus , maar zelfs ook Theodotus en Alcibiadcs,

hier door in gantfeh Phrygie, en elders bekend en bemind , of ze fchoon
van andere Leeraars met groote heevigheyd wierden teegen gefprooken.

Hier toe kan nu wel groote ftorre gegeeven hebben , dat hunne teegen-

partyen zelfs de zaak te ruchtbaarder maakte , door hun dtfputeeren , en
ïuyd geroep, dat de menfehen maar gaande maakte om des te naamver te

onderzoeken > en te meerder nadien ze geene goede of Chriftelyke gron-

den , altoos wiften voor den dag te brengen , maar in teegendeel hunne
eygene zwakheeden en pafjien maar al te klaar ten toon (leiden. Gelyk
als, by voorbeeld, zo wanneer Miltiades voorgaf, dat de Propheeten, in

het Oude en Nieuwe Tefiament , geene zulke verrukkingen of gebaarden
ontrent hunne Prophetyen ooyt gehad hadden , als deeze menfehen wel
kwaamen te vertoonen ; en dat daarom hunne Prophetien niet recht kon-
den weezen, (r) Insgelyks, dat Chrijlus, en de Apoftelen van zulke of
diergelyke Propheeten niet van te vooren hadden voorzegd, dat ook deze
gaave der Prophetye nu niet meer achtervolgde ; verders dat ze buyten de
waarheyd hadden voorzegd , dat 'er Oorlog en onruft in 't land zoude
koomen, nademaal 'er al 13. Jaaren waaren verloopen , eer dat zulks eens

was gebeurd. Alle welke teegenwerpingen een zeeker geleerd man van
dien tyd billyk komt te verwerpen, en de geheele ftellinge dezer tee^en-

fpreekers voor eene loutere Rhetorifche ydelheyd te houden, (ƒ) Het
zoude ook wel konnen zyn , dat het deeze ordentelyke Leeraaren het
meefte van allen heeft verd'rooten , dat 'er zich , onder deezen aanhang

,

voornaamentlyk twee Vrouws-perzoonen openbaarden , naamelyk , Pnfca
of Prifcilla , en Maximilla, die in 't openbaar begoften te propheteeren,

welke ze ook de Concubinen van Montanus noemen. Schoon dat deeze
Vrouwen echter van andere fV) voor waarachtige Prophetejjen werden o-e-

houden , nademaal deeze gaaven toenmaals nog bekend waaren , en on-
trent allerleye zoorten van menfehen voorvielen.

49. Het is egter wel eene verfchrikkelyke lafteringe in de zo-genaam-
de regtzinnige Leeraars geweeft, wanneer ze Montanus hebben nagegee-
ven, dat hy zich zelfs voor den Troofter , en den Heyligen Geeft zoude
hebben uytgegeeven , die in hem was vlees geworden. Welke grouwe-
lyke onwaarheyd nogtans veele Leeraars van laatere tyden zig niet heb-
ben ontzien verder te verbreydden , waar meede ze zich ook ten hoog-
den aan de waarheyd zelfs hebben vergreepen. («) Gelyk dan zommige

nog

(p) Tertullianus de Fuga in Perfec. proef c. 11. (?) Eufebius l.c. (?) Eufebius V. c. ïó.

(ƒ) Philaltrius hxr^S. Rigaltius pref.ad Tertull. (t) Eufebius V. c. 16. Epiphan. hsr^S. Ti-
motheus presb.p.381. ap. Coteler. («) Cyrillus Hieroiblymitanus Catech. XVI. Harmenopu-
lus deSeöisc.16. BafiliusM.epift.Can. c.i. Eufeb. V.c 14. Gregorius M. lib.1x.ep.6r. Ti-
motheus l.c Rab. Maurus lib.i. Inftit. Cleric. c. f8. Ilidorus Hifpalcnf. lib.ux. Origeu.c. f.
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nog al verder gaan , en zeggen , dat de Montantflen hebben voorgegee- J^*
ven , dat de volheyd des Heyïigen Geefles van Chriftus niet door de Apofte-
len , maar alleen door deeze Propheeten verleend zoude zyn. (x) Om
welke reede men ze ook voor bedriegers , zinnelooze menfchcn , en val-

fche Propheeten heeft uytgefchclden , en wel uytdrukkelyk gezegd , dat
de Geeft der weereld zig in een goede Geeft zoude hebben verfteld, en,
door veele waarachtige en waarfchynelyke zaaken gelogen , dat hy de
Heyltge Geeft, zelfs was. (j) Door welke ftellinge echter veele zig zelfs

teegenfprecken , zo wanneer, by voorbeeld, Epiphamus zegd , dat Mon- ^"Vn
tanus zig zelfs voor den Alnaachtigen Vader zoude gehouden hebben -, en E^'Phi-

dog aanftonds daar by voegd , dat hy hadde gefteld i dat de Va-
der maar alleen in hem woonde. Maximilla zoude ook gefprooken heb-
ben , Boort niet na my , maar hoort na Chriftus ! met welke woorden zy
wel gefcheenen hadde de eere alleen aan Chriftus te hebben willen gee-
ven , maar , dat het echter geen rechte Apoftolifche maniere van fpreeken
was geweeft. Insgelyks , dat Maximilla hadde voorgegeeven , datze was
gedwongen geworden , om te propheteeren , daar nochtans God niemand
gewoon was te dwingen. En andere diergelyke ongefundeerde teegen-

werpingen meer, waar uyt men de valsheyd deezer befchuldigingen ge-
noegzaam als met de handen taften kan ; te weeren , dat ze zich voor
God zelfs, of den Heyïigen Geeft, zouden uytgegeeven hebben. Ter-
tulliams zelfs fpreekt ook altyd op zulk eene wyze van Montamis , dat

hy hem van den Heyïigen Geeft wel uytdrukkelyk onderfcheyd. Waar
uyt dan ook openbaar is, dat hy niet alleen zelve, maar ook zyn gehee-
le aanhang, van hem niet anders beleeden hebben , als dat hy van den
Heyïigen Geeft wierd gedreeven en geregeert , 't geen ook zeer vee-

le Schryvers , zoo wel oude als nieuwe , heel gaarne willen toeftem-

men. (V)

50. Men vind booven dit noch eene verfchrikkelyke lafteringe by
zommige lichtgeloovige Schryvers , aangeteekent j die ze uyt de eerfte

vinders deezer dingen zonder nadenken hebben genoomen , volgens de
gewoonte van zulke menfchen , die hunne rechtgeloovigheyd alleen in

valfche befchuldigingen hunnes eevennaaftens doen beftaan. Hier in naa-

melyk beftaande , dat de Montaniften deeze navolgende ongehoorde grou-

wel-daad hun Sacrament zouden genaamd hebben. Zy zouden dan, in Lj«erin-

hunne te zaamen komften , een klevn kind van een Jaar oud , overal Ren °?"
' J ë * trent hun-

met icherpe naalden hebben doorftooken , het bloed opgevangen, dat ""'"'-.

verders met meel gemengd, en brood daar van gebakken hebben , welk ïten.

brood ze dan hun Avondmaal hadden genaamd. By aldien nu dit kind
daar van kwam te fterven, zoo hielden ze het voor een Martelaar, dog,
indien het daar van weeder opkwam, zoo hielden ze het daar voor, dat

van dit kind noch een groot Priefter Gods zoude opgroeyen. (a) Maar
ontrent deeze befchuldiginge zyn voor eer/l de Hiftone-Schryvers zelfs

geenzins met eikanderen eemg ; nademaal Epiphamus zulks van de Qumül-
lianen ofPrifcillianeren zegd , uyt wien Avgujtinns het weeder heeft uytge-

fchreeven. Ten treeden gebruyken ook de meefte Schryvers in 't gemeen
deeze fpreekwyzen daar by : men zegd, het gaat hen na , enz. waarmee-
de ze hunne groote onzeekerheyd , ontrent een zaak van zo groot een

ge-

(x) Philaftrius l.c. (y) Ambrofius Comm.ad iThefT.V. 21. Imlic»Uis Hccret.ap.Hieronym.
Au^ullinus epiiM^. & de Agone Chrift.c. 28. Epiphan.Hxr.4S. Tertullianus de Jejtm. c. 12.

(Tercull.l.c.) (z,) Philalhius'Haer. 49. Audtor Prccdcftinati. h.26. Baron. A.CLXXIII. n. 26.

Itügius de Hsr. Sed. II. c. 13.11.3. {a) Philaflrius H*r.48. Augulhnus Hasr. 26. Cyrillus Hie-
rofol. Catech. xvi. Indieuius HieroQ. c. 10. Damafcenus H«r. 49. Timotheus Presbyt.l.c. Au-
gultinus tier. 27.
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^evolg ten toon ftellen ; waar by hen buyten alle twyffel hun eyge ge-

veeten zelfs wel zal befchuldigd hebben. By aldien ze echter niet door

die inbeeldinge t'eenemaal zyn verblind geweeft,dat men GOD een zon-

derlingen dienft en welgevallen daar meede bewyil , wanneer men op de

eenmaal verklaarde Ketters lullig met fchelden en raazen uytvaard. Ten

derden , zwygen zelfs de heftigfte partyen der Montaniflen , ontrent dee-

ze tyden, t'eenemaal daar van flil, gelyk als Apollontus , en meer andere,

welke echter alles by brengen, wat maar eenigzins dienen kan om deeze

luyden zwart te maaken. Andere wederom, of ze fchoon aan de zo-ge-

naamde Ketteren niet het geringfte fchuldig blyven , bekennen echter

hier ontrent oprechtelyk, dat 'er aan' deeze befchuldigingen geen waar-

heyd altoos is, dat men zulks ook geenzins zoude konnen bewyzenj dat

her maar alleen een bloot gerucht was , dat hen na-ging , (JfvfoSm , ftr

furrant, mm geeft hen heymelyk na) en daar de Montamjien zig ook zeer

over bezwaarden , als over een groote lafter en bedrog, (b) Uvt welke

reede Hieronymns ook heel openhertig voor den dag komt, en zegd :

Dat hy deeze grondel-daad veel liever niet iz-ildegelcoven , en het opnaa-

ien deezer zaake daarom met ftilzwygen voorby gaan. Deeze eene zaak

nu kan wel tot eene oogenfchynelyke proeve verftrekken , tot hoe verre

men de Hiftorien der Rechtzinnige , aangaande de Ketteren , eenig ge-

loof heeft te geeven, nademaal men al , ontrent het eynde der tweede
Eeuwe, het openbaare bedrog zoo uyttermaaten grof heeft zien tevoor-

fchyn koomen.

51. Even zoo weynig geloove verdient ook het bericht van Apollo-

nius , naamelyk, dat Montanus y en Maximilla , van een onzinnige geeft

zouden zyn gedreeven geworden , waar door ze zich zelfs zouden heb-

ben verhangen , gelyk als Judas de Verraader. lnsgeiyks, óat'Theodo-

tus, haar Vriend, zoo raazende dol zoude zyn geworden, dat hy van

gevoelen zoude geweeft zyn, dat hy al leevende ten Hecmel zoude op-

vaaren ; ingevolge waar van als hy zich in de lucht hadde opgeheeven,
zoo zoude hy heel jammcrlyk zyn om hals geraakt. Want , of ApoU
lonuts fchoon al bekent , dat hy dit zelfs niet gezien noch ondervon-
den hadde , maar dat andere , hein zulks hadden verhaald , en , dat

dit ook alleen maar het algemeene geruchte van hem was; zoo fchaamr
hy zich echter niet, deeze grouwelyke leugen in de mond te neemen,
en verder te verfpreyden, alleenelyk , om daar meede re konnen bewy-
zen , dat de Rechtgeloovige geene moordenaars van Propheeteu waaren

,

nademaal deeze luyden zich zelfs hadden om den hals gebracht. (Y) Tot
de voorverhaalde ongefundeerde befchuldigingen, behoord ook deeze,
dat zededoode zelfs zouden gedoopt hebben , (d) daar echter in teegen-

deel andere Leeraars, die zelfs hunne partyen waaren , hunnen doop
voor goed en rechtmaatig hebben erkend, (e) lnsgeiyks, dat ze onder

de hunne zulk eene groote heerfchappye aan de Vrouwen hebben toege-

laaten , dat ze haar zelfs ook met ordentlyke Leer-ampten kwaamen te

vereeren , (f) waar meede ze , buyten alle twyffel , de boovengemelde
twee Vrouwen zullen gemeent hebben, welke ze voor Prophete(fen heb-
ben gehouden. Verders dat ze de plaats van hunne t'zaamen komfte ,

Pfp?>.c<7 ) Goddelyke eere beweezen,endiehet Jeritjalem plachten te noe-
men, in welke Chriftus zelfs , onder de gedaante van eene Vfouwe , aan
Prifcilla zoude zvn verfchecnen , en alwaar ze haaren tyd in leedigheyd te

zaamen zouden hebben doorgebracht. En eyndelyk , dat ze het Paasfeefi

Verf

{b) Theodoritus lib.iTi.Hxr.Fab.c.a. Baronius Ann.ci.xxiu. n.33. Hier0nym.cp.f4. ad
Marcell. (<r) Eufebius V.c. i3. (d) Philaltrius l.c. (<•) {f) Damafcenus. Augaftinusll.ee-
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verkeerd hielden ; en twee of drie .mml 's Jaars de Vaflen onderhielden. J"
r

cfi

Nadien ze mogelyk , 'volgens de Chn/ielyke vryheyd , deeze Ceremonicele

'dingen 3 niet ter gewooner tyd , ofopeene anderen trant , gevierd hebben,

(g) Aleer andere befchuldigisigen, van kleene aangelecgcnheyd gaan we
nu voordachtelyk voorby.

52. Dat ze verders met de rechtgeloovigen den grond des waaren Rechten-

Chrifiendoms over een ge(temt hebben, zulks getuygen alle de Schryvers S^m™-

gewillig. Naamclyk, dat ze de Schriften des Ouden en Nieuwen lejla-
t '•"'<tcn •

ments hebben aangenoomén en gebruykt , dat ze eene opftandinge uyt
den dooden hebben gelooft ; dat ze , aangaande het Goddelyke \\

reezcn,

111 alles met de andere Chnjtenen hebben over een geftemt , enz. Om Klacht»

welke reede Tertullianus ook opentlyk teegen hunne Weederpartyen iuW*"^

klaagdj zeggende: Dat ze daarom niet verworpen wierden , om dat ze ^^.^
eenen anderen God verkondigden , of ook, om dat ze Jcfus Chriftus verloo- ««•

chenden; als meede niet , om dat ze een eenige Reegel des Geloofs , of der
hoope, kwaamen te verdraaijen. Maar enkel en alleen daarom , dewyle
ze leerden, dat men meerder tnocjl vaften, en maatig leeven, als trouwen,

of zich van den Echt bedienen. Om die reede moejien dan die geene by de

Rechtzinnige den naam van valfche Propheeten draagen , welke de Chri-

jlelyke tucht en maatigheyd na hun uytter/ie vermoogen zogten te dryven;
ja aanftonds wierd den geenen de naam van een Ketter na-gegeeven , die

maar eenigen rechten emfl ontrent die zaaken liet blyken. Teegen welke
rechtmaatige klachten de andere partyen niets altoos in te brengen had-

• den , en maar alleen flechts voort voeren , met alle de oude lafteringen

,

zonder de minfte fchaamte,weeder op te haaien , en nog wel eenige nieu-

we daar by te verdichten. Want , niet teegenftaande zy zulke goede
getuygeniifen van haar oprecht geloove voor zich hadden , en , dat ze

by Tertullianus het teegendeel van dit alles konden vinden , zoo ontzaa-
gen zig echter zommige andere geenzins , om hen de Sabelliamjierye op uacrin-

tc dichten; als ook nog zommige andere valfche Hellingen , aangaande reéhiJnnu

GOD, en des zelfs Weezen. (&) Ja men wilde eyndelyk wel voorgee-
gc '

ven , dat de Pepuziaanen in den Naame van de Vader, Zoon , en van
Montanus of Prifidla , zouden gedoopt hebben. Welke befchuldiginge

op die laffer alleen is gegrondveft , dat zig deeze voor den Heyligen Geeft

zouden hebben uytgegeeven. (j)

53. Hoe flecht men nu met deeze luyden heeft gehandeld , kan niet vc-» igin.

alleen zonneklaar uyt de booven-verhaalde meenigvuldige , zwaare , en

openbaare befchuldigingen blyken , maar zelfs ook uyt onderfcheydene

andere verkeerde procejfen , die men teegens deeze menfehen heeft ge-

houden. Nademaal men ze niet alleen in zommige Kerkelvke Vergaa-

deringen alzo aanftonds verworpen en verdoemd heeft, in welke Apolli-

narnts, en andere , die hunne hoofd-vyanden waaren , hebben geprafi-

< deert ; maar men heeft ze daar en booven ook nog zoo uyttermaaten zeer

i

gedrukt , dat ze groote reede gehad hebben , om over zwaare vervol-

gingen en laagen , te klaagen. (T) Zelfs heeft men ze daar na , onder

de zo-genaamde Chrifielyke Keyj'ers, met geweld uyt verfcheydene Stee-

den gejaagd, en haare boeken doen verbranden. (/) Daar en teegen wier-

den

(g) Damafccnus. Timoth. ll.ee. Tcrtull. de Jcjun. c. 1. & 12. (b) Hieronymus. Timoth.
ll.ee. Conf. Baronius Aan. cr.xxm. h.if. Pamelius in Vita Tertull. p. 44. Tertullianus conc.

Prax. (1) Baülius M.cpiiL Canon. Appendix de praifcr.ap. Tcrtull. e. ƒ2. Theodoritas lib.ui.

Hoer. Fab. 2. Marius Mercator. x\ppcndContradiót. 12. Anathem.Ncltorii. (£) Eufcbius V.
c. if. Libellus Synodicus. (/) 1. i. Cod.Theod. de Hxret. & ibi Joh.Gothofrcdus Not. Tom.
vi. p.i fi .

/. Deel. N
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tl"cc'
^en hnnne ieegenpartyders voor rechte helden uytgercepen > die alles, wat
'er by deeze luyden maar voorgenoomen wierd, zonder eenige de minde
fchaamte of nadenken , voort aan den Duyvel hebben toegefchreeven

,

om op deeze w'yze een ieder voort van hen te doen affchrikken , op dat

doch niemand iets het alderminfte daar van mocht goed keuren , of', by

eenige zich openbaarende twyrtel of ongewisheyd , zich van het veroor-

deelen en verdoemen deezer menfchen onthouden. Niet teegen (taande

dom"""
nu a^c deeze vervolgingen , gevoegd zynde by hunne zoo fcherp inge-

Itelde tucht en maniere van leeven , hebben zich echter noch al zeerveele

menfchen by hen gevoegd} buyten alle twyffel, alleen uyt eene begeer-

te om GOD oprechtelyk te dienen. Waar toe ze dan ook by deeze eene

bekwaame geleegenheyd vonden , nadien ze , en der de zo-genaamde
Recht-geloovige , hunne Leeraars zelfs , toenmaals zoo uyttermaaren

groove fouten gewaar wierden , gelyk als men by TertvAUanus , en meer
andere Schryvers van laatere tyden, kan nazien.

54.. Zoo dat niet alleen voor Montaniften bekend (taan , Alcibïades ,

Themifon, Theodotus, Alexander , Miltiades, zyEfchmes , Praclvs. of
Patrocltis j(W) maar zelfs ook, de alomme zoo zeer beroemde en wyze

*«wiiia- Tertèllianus , (V) welken niet alleen zyne liefde tot een ernftig en naau
eenMonta- gezet Chriftendom daar toe heeft bewoogen,(V) maar de grouwelyke af-

wceit" gunlt , en lafteringe, die in zynen tyd al by de Roomfche Geeitelykheyd
in zwang ging, gelyk als Hieronymrts zulks uytdrukkelyk bekend. Waar
door dan ook die laiter van zich zelfs wegvalt , als of hy zich by de Mon+
taniften zoude gevoegd hebben , alleen uyt fpyt en verdriet , om dat hy
geen Biflchop van Rome of Carthago hadde konnen werden. Door dien
zyn ernfthaftig en wys gemoed, dat in alle zyne Schriften en daaden hel-

der uytblinkt , hem deeze zotte eerzucht ook geenzins toeliet. Zephy-
rimis, een Biflchop van Rome mag hem nu in den ban gedaan hebben,
zoo als hy wilde, echter is deezen vroomen man voor God en de o-ant-

fche weereld een zeer groot ongel yk aangedaan, (p) Gelyk als men dan
tertuiiia. ook de zoo-genaamde Ketterye der Tertulliamften , die van hem denaam
Bitten. gedragen heeft, geenzins tot zynen lafte kan brengen, als of hy geleerd

zoude hebben, dat de zielen, na hunnen dood , in b#oze Geeflen ver-

anderd wierden, (q) AngvfUnus zelfs ontfchuldigd hem ook t'eenemaal

hiervan, en wil hem meede , van weegen deeze (tellinge, als of 'er aan
God iets lichaamelyks zoude zyn , gants niet onder het getal der Ketters
ftellen. Ook heeft hem Cyprianus ,niet teegenftaande alle deeze befchul-

digingen , genoegzaam altyd zynen Leermeefter genaamd , en zeer

hoog gehouden > ook niet geacht, dat men hem insgelyks wel de kladde
der Alontamfterye mogt op den hals fmyten , gelyk als zulks daar na ge-

onderde beurd is. Onder de overige aanhangelinge van Montanus is ook ge-

nen
1"^" heel ontwyffelbaar zelfs een Rooms Bifichop meede geweelt , die zyne

R-wbhe Prophetyen ook voor waarachtig heeft aangenoomen. (V) Het zy dan dat
»a=hop- dit Zephyrims , (s) Eleutherus, (t) of Amcletus, («) of ook wel Vi-
*veeft. ffor 1S geweeft-, (#) ten minften is dit altyd gewis, dat deeze hunne par-

tye op veele plaatzen heel (terk is geweeft , en zeer lang heeft geduurd,
waar van we hier , om niet al te langwylig te weezen , nu niet wydloo-
piger zullen handelen.

55-
(m) Eufebius V. c. 3. 16. 18. (») Hieronymus Cat.Scr. & Apol. adv. Rufin. Vincentius Li-

rinenf. Commonit. c.2.3. Auguft. hxr.Só.& ipte (o) Spanhemius Hift.Eccl. Sec. II.n.6.p.2ió.

(/>) Pamelius ïn VitaTertull.p.44. (?) Wem p. 46. loc. cic. (r) Tertuüianus cont. Prax.c. 1.

(s) Dodwellus de SuccclI Rom. Pontif.c. 13. (ï) Valefius ad Euieb.lib. V.c.3. Fearfon.diff2.
deSucceffPontif.c.9. (») Barouius AnnoCLXXin. Spondanus Ann. eod.n. 2. (x) A'Iixius
deVit.&Scr.TertuIl. CaveHiltor.Litcr.o.n- B. Rhenanus ad Tertull. Centur.Magdeb Cent

•in. p.ióf. IttigiusdeHsi.-5ca.II.c.i3.'n.a7. SandiusHift.Eccl.p.86.
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<?5. Echter moet ik hier nog iets van de andere toenaamen zeggen,
t\l"c.'

die men dceze luyden heeft gegeeven, om hen daar door zeer te doen, tow».

en ten toon te ftellen. Waar toe men dan wel niets ongerymders , of SóntanK

dat minder geloof verdiende, heeft konnen verzinnen, als, dat men hen "'

heeft na-gegeeven, dat veele van de hunne de gewoonte hadden , van ,

onder het gebed , de vinger , of , na het voorgeeven \\m andere , een

kleyn ftukje hout in de neus te fteeken , om daar door eenige byzondcre
aandacht te laatcn blyken , of een gemaakt flilzwygen aan te neemen.
Om deeze reeck wierden ze ook Tajcodrvgiten j Ajcodrugiten , Pajfalo- iaMm-

ruu hiten ^ en Pattalorwchiten genaamd, (?) Onder welke Philajirius , Enchi'-"

de Ajaten ook teld, en hen den naam van Afcodrogiten geeft. Waar van
tcn '

hy ook onder andere dit navolgende kwakje verteld , als ofze gewoon waa-

rengeweeftjin het midden van hunne verzaamclingen een opgeblaazenen

leederen zak te leggen , die ze toedekten , en louter rondsom dezelve

herom fprongen, waar by ze zich dan aan fuyperyen,en andere overdaa-

digheeden , recht na de wyze der Heydenen , overgaven. Zommige Schry-

vers vcrhaalen dit zelve nog al wat anders, naamelyk,dat ze deezen op-
geblaazenen leederen zak op den altaar gelegd , de gezeegende wyn daar

op uytgegooten , en deeze woorden daar over uytgefprooken hadden :

Doet den nieuwen tsoyn in nieuwe leederen zakken, (z) Alle welke grillen

de Hiilonc-fchryvers eeven zoo koeltjes weederleggen , als ze die ver-

tellen. Eevcn gelyk als Epiphamus nog een anderen aanhang onder de

Moutam/tcn reekend, die men Artotyriten noemde, door dien ze in hun- Anotyti-

ne Avondmaa.len gewoon waaren brood en kaas op te diiïen , voorgee-

vende, dat de al-oude Vaders, in het Oude Teftament , ook niets anders,

als vruchten van het land, hadden op-geoffert. (a) Welke vertellinge

daar wel kan van daan gekoomen te zyn , dat zommige van de hunne,
in haare vergaadering, onder andere zaaken, die ze als offerhanden daar

by brachten , ook wel deeze zoort van fpyze daar by gevoegd hebben.

Waar uyt dan daar na het gemeene gerugt was ontftaan , dat de Monta- Kiasinhet

mfitn ook kaas in hunne Avondmaalen gebruykten. Waar meede men maSfg».

echter niets anders heeft uytgericht, als, dat men aan de fpotters en on-
btuykc *

geloovige eene goede ftoffe tot lachchen , en , aan de andere, tot lafte-

ren , gegeeven heeft.

56. Om dan eyndelyk met de Ketters deezer eeuwe eens ten eynde te

komen , zoo moeten we hier ter plaatze noch iets zeggen van de Alogi ; Aiogi.

zynde een Sec~ie of aanhang, die van het woord Logos , daar Johannes

zoo dikmaals af gedenkt, niets zouden gehouden hebben, waarom ze

ook alle deszelfs Schriften hadden verworpen , voorwendende dat het

de zyne niet waaren. (Z>) Haaren eerften aanvoerder werd Theodotns ge- Theodo-

naamd, een Leederbereyder van zyn Handwerk, maar anderzins een ge-

leert Man ; (7) welke op deeze wyze tot die ftellingen zoude zyn ver-

vallen: naamelyk, hy hadde, onder de vervolginge ten tyde van Mar-
ais Antomus , het ongeluk gehad van Chriftus te verloochenen ; over

welke zaak hy zich daarna te Rome en Byfantium, (xwxConfianünopolen)

op deeze wyze zoude hebben willen ontfchuldigen , met te zeggen , dat

hy geenzins GOD, maar alleen een menfeh verloochent hadde, naame-

N 2 lyk

(y) Epiphanius Heer. xliiï- ri. 14. Hieronymus lib. II. ad Galat, proleg. Thcodoritus lib. I.

Hxr.Fab. o 10. Timothcus Prcsbyt. p. 377. Philartrius Hir. 76. Augultinus Hxr. 63. Damafcé-

nusHaer.48. Sophronius Hierolbl. cpiit. Synod. ap.Coteler.Tom. I. p. 774. Philattrius Har. 75-.

(t) AuctorPrxdeftinat.c.61. Augultinus Har. 62. (a) Augultinus Hxr. 25-. Philaffrius Hxr.

74. Epiphan. Hxr. xlix. n.2. Prxdeüm C.2S. Damafcenus Hxr. 49. (£) Epiphanius Hxr.

yi. Auguftinus Hxr. 30. Damafcenus Hxr. 'fi, Auctor P{xdeftinati Hser. 3*0. (<) Epiphan'.

Hxr. 5-4.
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l"r c - lyk Chriftus. (d) Zoo dat dan zyne leere alleen uyt puure loutere ho-

vaardye en eygenzinnigheyd zoude ontftaan zyn, door dien hy zich van

weegen zynen val niet hadde willen verootmoedigen, üfnu deeze Man
Thtodotus een en dezelve is geweeft met Theodotns Trapezita , daar aan kan men
Tiapczita.

m£t goede reede twyffelen : nademaal deeze laatfte van Melchifedech ge-

zegd zoude hebben , dat hy een heemelfche kracht , ja hooger als Chri-

Mckhi«- ftus zelfs was ;
om welke reede zyne aanhangelingen ook Melchifedechiaa-

N»aiiT
n

' nen zyn genaamd geworden, (e) Van deeze nu is Natalis verleyt , die

ook defweegen van God zelfs, in den droom, zoude zyn vermaant ge-

worden , en , nadien hy geen afftand van deeze leere wilde doen , eynde-

lyk, m zyn flaap , van de Engelen zyn gegeefifelt geworden, (f) Aan-

Aittmon. gaande de ftellinge van Arttmon , tegen de Goddelyke Majefieyt van

Chriftus, valt daarom heel weynig te zeggen, door dien men maar van

hem gewag maakt, zonder dat hy heel veel aanhang heeft gehad, (g)
««moge- 57. Ontrent de tyden van Tertulliamis moet Hermogen?s verder ook

bekend zyn geweeft , nademaal de eerfte een geheel Boek tegen hem
heeft gefchreeven, en zulks wel over dit vraag-ftuk, of 'er ook eenzee-

kere ftoffe, te gelyk met GOD, van alle eeuwigheyd af, was geweeft?

praxeas. Welke ftellinge Hermogenes ftaande wilde houden. Ook moet Praxeas

ontrent dien tyd geleeft hebben , die insgelyks door Tertulliams is wee-

derlegt geworden, aangaande die meeninge,dat Chriftus de Vader zelve

was, die ook aan het Kruys zoude hebben geleeden , en het leeven ge-

laaten ; welke Leere aan de Patripafftanen ook wel werd toegefchreeven.

Alle deeze geringe partyen nu , gaan wy hier voordachtelyk met ftilzwy-

gen voorby, door dien ze, zoo wel ontrent haare tyden als daar na, in

de Hijlorien heel duyfter, en, ten meeftendeele, t'eenemaal onbekend,

zyn gebleeven. Wy zullen alleen , zoo kort als het ons doenelyk is,

hier eenige openinge geeven , aangaande die groote fcheuringe, welke

zich ontrent het eynde deezer eeuwe eerft geopenbaart heeft, aangaande

het Paafch-jeeji , en de vieringe deszelfs , waar meede dan ook dezel ve

zal beflooten werden. Ontrent welke zaak ik hetgeen verftandig Leezer.

eenigzins kwaalyk kan afneemen , wanneer hy zich ten hoogften daar

over verwondert , hoe dat het moogelyk kan weezen, dat de Chriftenen,

genoegzaam in het midden van hunne dood-vyanden , en , geduurende

de grootfte hitte der vervolgingen, tot zulk een dwaazen twift , en tot

zulke ergerlyke zaaken , hebben konnen verleyd werden. Waar aan

echter hunne Leeraars wel de meefte fchult van allen hebben gehad, als

die haaren eerzucht niet langer konden verbergen.

58. Wy hebben nu reeds boven eenig gewag gemaakt , hoe dat de

Chriftenen van deezen tyd, ontrent het onderhouden der daagen, en

meer andere uytterlyke inzettingen , zig heel wyflelyk van hunne vry-

ootfprong heyd hebben bediend , terwyle dat echter zommige onder hen allengs-

daagVn','' kens , op het vieren van zommige daagen , beneevens eenige andere uyt-

terlyke zaaken , hebben gehouden. Men hield het onder anderen nu nog
voor goed , en het fcheen voor de eerfte beginners zeer nut te zyn , dat

Envan het men, op zeekere vaft-geftelde tyden des Taars,de gedachtenifTe der wel-
d-,-- r.^fl. J j x-»i 'si * 11*111* 1daaden van Lhrijtus in zyne gemeente plechtiglyk zoude vieren , en hem

daar voor danken. Nademaal nu de Opjiandinge van Chriftus onder dezel-
ve eene der voornaamfte en trooftelykfte was , of ze fchoon by de Jooden
en Grieken wel voor de alder-aanftootelykfte van allen wierd gehouden

,

zoo
(d) AuguftinusHsr.33. Philaftrius Hot. yo. Conf.Theodorituslib.il. Hrr Fab. c. 5-. Ter-

tulliamis de praefcr. cap. uit. {e) Idem 0.5-3. Epiphan.Hir.ff. Auguftinus Ha:r.34. Prasdcllin.

Hsr.34. Theodoritusl.ee. 6. (ƒ) Eufebiuslib. V.c.2,8. Theodor.l.c. c.f. Nicephoms lib.ir.

c.n. (15) G3jusap.Ettfeb.lib»v,c.i8. Theodor.l.c. c.4. Epiphan. Hasr. 6s .

Paas-feeft.
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zoo begon men die, ontrent op de tyd van het Joodfche'Paaflchen, te
t

]*"^-

vieren. En zulks wel op zodaamg eene wyze , dat zommige Gemeen-
tens dit Feeit altyd op den veertienden dag desPaas-maand

s

, te gelykmet
ae [oodea, gewoon waaren te vieren, het zy dan dat deezen dag op een

Zondag mogt koomen of niet. Andere Gemeentens daar en teegen vier- TyJ VJn

den dit alleen maar op een Zondag , zodaanig , dat ze zig in deezen hct *':lve >

geenzins verbonden aan de gewoonte der Jooden. De eertte beriepen

zig in deezen op eene overleeveringe der Apo/lelen , Philippns en Johan-
nes ; alsmeede, op zommige andere ApoJloUfche Mannen, (h) De twee-

Eh twift

de beweerden hunne zaake jnsgelyks met eenige ApoJloUfche Overleevc- daato»»r.

ringe: zoo dat men, op deeze wyze , alle beyde deeze partyen heel bc-

zwaarlyk konde over een brengen. (/)

59. By aldien nu dit Paas-feejl , aanftonds van de tyden der Apoftc-
ïen af, op eene van deeze booven-verhaalde twee manieren , in het ge-

bruyk was geweeft, zoo en zoude 'er, by de on-afgebrookene voortzet-

tinge deezer Ceremomeele Inzettinge , hier na immers geen twift altoos

uyt hebben konnen ontftaan. Dierhalven zoo blykt het klaar, uyt eeven
dit zelve gebrek aangaande deeze gewoonte , hoe dat dit alles , in de
vrye willekeur, en goetdunken van een ieder beruft heeft. En, daar een

ieder voor heene, daar by, in ruft en liefde was gebleeven, zoo ontftak

nu deeze zaak, fchoon ze in zig zelve gering was , een grooten oorlog,

en wel voornaamentlyk onder de Geeftelykheyd , waar by veele hunne
vinnigheyd, en andere kwaade hertstochten , niet dan al re zeer lieten

blyken> of fchoon alles onder den fchyn van een goed inzicht , orde,

yver, of iets diergelyks, gefchiedde. Weshalven ook alles , wat men Dwam?

veegens den dwang tot dit Paas-feejl hier en daar by de Schryvers vind
da" byi

aangeteekend , t'eenemaal tot deze tyden behoord. Dewyle het uyt alle

de merkteekens voor deezen tyd zonneklaar is , dat de eene partye de an-

dere , ontrent deeze middelmaatige zaak , in zyne vryheyd heeft laaten

blyven. Het welke dan met eene tot eene onwraakbaare proeve kan ver-

flrekkcn , van de overgroote liefde , en eenvoudigheyd , van deeze ecr-

fte tyden , met welke de eene den anderen , in alles heeft bejeegend ; als

meede, hoe men daar na allengskens meerder en meerder daar van is af-

geweeken, en eyndelyk tot eene loutere heerfchappye , afgunft, achter-

klap, oordeelen , en verdoemen is koomen te vervallen. Alhoewel deeze En voongs

zelve vryheyd ontrent middelmaatige zaaken , ook niet weynig onder-
vry c>

houden wierd, door de zuyverheyd der gemeentens zelve. Want, de-

wyle zy ten meeften deele in eene groote wysheyd en heyligheyd wan-
delden , insgelyks GODE van herten, en geenzins uyt eenige dwang of
huychelarye, dienden ; zoo was hier toe in geenen deele eenig gebod of

inzettinge van noodej Daar men in teegendeel , na dat zich hier namaals

zeer veele huychelaars en booze menfehen onder de Chrijlcnen kwaamen
te mengen, deeze, door zulke wettelyke voorfchriften , tot het onder-

houden deezer uytterlyke dingen heeft willen dryven , reegelrecht teegen

den aart des waaren Chrijlendoms aan. (*)
60. Op deeze wyze dan, gebeurde het, zoo wanneer Polycarpti s eens ««ged^i

op een zeekere tyd te Rome was , daar Anicetus hem trachtte te bewee- l™™?"
gen , om het Paafch-feefi met hem te gelyk te houden , dat ze echter

elkander toenmaals in hunne volle vryheyd lieten blyven , zoo dat de

eerfte by de Afiatifch e gewoonte bleef, en de laatfte by de Roomfche. (k)

Daar ontftond daar na wel weeder eenig gefchil over deeze zaak , tot

N 3 Lao-

(i>) Polycrates apudEufcbium l.V.c. 14. (»') Ibidem. (*) Beïic de Centur. Mag deburg.IL

p- 117. (k) kermis apud Eufebium l.V. c.26.
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Laodicea , ten tyde van de Keyzer Marais Aurelius Antoninus , die ech-

ter niet heel groot of heftig was, en die ook, buyten alle twyffel , door

het knellen der vervolginge van dien tyd, wel haalt tot ftilftand is ge-

raakt, (f) Doch eyndelyk borft deeze twift , ten tyde van de Keyzcr

Commodns, eerft met alle heevigheyd uyt, en wel.vocrnaamelyk te Ro-

me , tot geen kleine ergernis en fchaade van het Chrijlendom in 't alge-

meen. Ook was 'er toenmaals al geen Concilium of Kerkelyke Vergaade-

ringe of eenig ander middel magtig genoeg, nademaal beyde de partyen

eeven fterk op haare meeningen en gewoonte bleeven ftaan , en de Chri-

fielyke plichten, en wel inzonderheyd , de Liefde, beneevens de Eenig-

heyd , die daar uyt voort moeft koomen , t'eenemaal vergaaten. De
Roomfche Bijfchop , Viiïor , was in deezen twift overal de voornaamfte,

en de eerfte te velde , door dien hy , in een zaak van zoo kleinen aan-

geleegenheyd,geenzins de laatfte wilde weezen, om den yver zynsampts

daar door te betoonen. De mcefte Gemeentens vielen hem ook hier in

toe , en die van Afie wierden in teegendeel genoegzaam van alle verlaa-

ten, fchoon dat ze, op hunne wyze, de meefte overleeveringe der Apo-

Jielen wilden vertoonen. Nu was het wel zulks , dat Ircnaus, onder de

Europeifche Leeraars, het meede met Vittor hield , maar hy keurde daar-

om echter de groote dwaasheyd en moedwil van deezen man in geenert

deele voor goed. Want als ViEior tot die buytenfpoorigheyd verviel

,

van die van AJïa proconfularis over deeze zaak t'eenemaal in den ban te

doen , fprak hy hem zonder bewimpelinge daar in teegen , en verweet

hem zyne groote onbezonnenheyd. (nï) En op deeze wyze vervielen de

Chriflenen van die tyden , zoo wel Leeraars als toehoorders in eene droe-

vige fcheuringe, en zulks wel over een zaak van zoo kleinen gewichte>

geevende daar door aan de nakoomelingen een voorbeeld, hoe haaft men,
by het verval, op uytterlyke zaaken, de waare grond van Vreede , iri

zyn herte , en met andere menfehen , kan verwaareloozen en knak-

ken.

61. Dienvolgende zien wy nu hier by geen gering beginfTel en voor-

bereydinge tot het haaft aanftaande verderf der geheele Chnfienheyd ,dat

zich ook, in het vervolg der tyden, wel haaft beeter heeft geopenbaart.

Nademaal de twift-zucht , over pun£len of zaaken van geringe aangelee-

genheyd , genoegzaam als gemachtigd wierd , door zulke ten hoogften

gevaarelyke onderneemingen der Leeraars zelve. Tot zoo verre zelfs

,

dat de naafte oorzaaken en vruchten deezer twift-gierigheyd zich wel
haaft overal verder onder de overige Chriftenen hebben uyrgebreyd,waar
door de ergerniflen eyndelyk ook veel gemeender wierden , als de voor-

beelden van een ongeveynft geloove voorheene geweeft waren. Ja, men
zal heel licht konnen bedenken, wat voor kwaade misbruyken der rufte

en vryheyd 'er al, by de uytterlyke gelukkige ftand der Kerke, hebben
moeten influypen, nademaal men, midden onder de vervolgingen zelfs,

zoo wanneer 'er maar een klein blikje van zachtere tyden zich openbaarde,
altyd bevond , dat de Leeraars onrufte , zonder eenige noodzaakelykheyd ,

aan regten. Alle welke zaaken dan de uytgeftootene Dwaal-geeften en Ket-
ters niet alleen eene groote ergernifle en te gelyk geleegenheyd hebben
gegeeven, om by hunne meeningen vaft te blyven ftaan , en die geene,
welke zich zelfs Rechtgeloovige noemden, de kwaade vruchten hunnes
geloofs voor te houden ; maar daar zyn ook zeer veele -, voornaamelyk
arme Gemeentens daar door verleyd geworden , om van het Goddelyke
leeven af te wyken , waar in zy door hun voorbeeld gefterkt wierden.

Om
(/) Melito ibidem 1, iv, c,a$, [m) Eufcbius v. c.?4-
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Om welke reeJe ook een zceker Man met goed recht wel heeft moogen J*"<?"

vraagen, welke menfehen doch de rechte Ketters waaren ? Of het die «'"S;

geene waaren, welke het woord en gebod van Chriftus , aangaande de tecw^n-

Liefde , metter daad met voeten traaden , en die ook, door dien ze

hunne geloofs-genooten eeven zoo weynig liefde toe droegen als hunne
vyanden, den rechten grond der zaaligheyd, by zich zelfs zoo wel als

by andere, t'eenemaal omftictcn , daar doch geen waarachtig geloovige

ooyt zonder liefde beltaan kan ? Dan of zulke menfehen zoo ge-

naamd moeiten werden, die wel, v.m de Geeftelykheyd , van wee-

gen eenige byzondcre mecningen , voor Ketters wierden verklaard,

maar die echter , fcfaooa dat ze door de kwaade handelingen van die

menfehen waaren geërgerd en uytgeltooten , in het midden van alle

de vervolgingen , noch al vaft in de Liefde bleeven (taan , en by
gevolge , niet tegenltaande hunne byzondere meeningen , noodzaake-
lyk het waare , kracht-daadige , en leevendig-maakende geloove nog
moeiten hebben ?

62. En zeekerlyk, al wie, volgens de gemeene fleur , de ketteryen Kf"««r

zoude willen nafpeuren , en die dan ook met eene , teegens de al-oude 'ziL^t

Leeraars, die men voor rechtzinnige gehouden heeft , een naauwkeurig

onderzoek wilde aanvangen , die zoude heel veel gewichtige gronden
aantreffen , om hunne zuyvere leere , door alle de verloopene Eeuwen
heene, in twyffel te konnen trekken. By aldien iemand ook eenigzins

luft mochte hebben , om dezelve in alle hun doen te verdeedigen, en

hunne oordeelen tcegen de uytgeftootene Ketters in alle deelen voor te

itaan , den zodaanigen zoude het moogelyk ten uytterften zwaar, ja wel
t'eenemaal onmoogelyk vallen, om hen in alles te konnen in veyligheyd

ftellen. En het zoude heel licht konnen gebeuren, dat de voorgegeevene

kleenigheden der byzondere opinie», of gebreeken der Oud-vaders, (na-

•vi Patrum) gelyk als men die gewoon is zoo te noemen , met de waare

rechtzinnigheyd , als grond-dwaalingen , niet konden beltaan, Waar
uyt men ten miniten dit wel kan befluyten, dat de grootfte Leeraars zel-

ve nooyt t'eenemaal vry zyn geweelt van dwaalingen , en , hoe ze , by
gevolge, niet wel bevoegd hebben konnen weezen, om andere te ver-

oordeelen en te verketteren. En dat ze dierhalven ook veel wyzer en

voorzichtiger zouden gedaan hebben , wanneer ze malkanderen hadden
verdraagen, en dat een ieder , met geduld , in liefde en zachtmoedig-

heyd, de bekeeringe van zynen eeven-menfche hadde afgewacht, als dat

ze, door allerleye twift, teegenfpreeken -, en verketteren , zoo veel on-

heyl hebben aangerecht. Ik kan echter alles hier niet wel ten uytvoe-

rislten ter needer ftellen , maar ik ben genoodzaakt om zommige aan-

merkenswaardige Leer-punten alhier noch by te voegen , die met de

naaft volgende veele dingen noch duydelyker zullen vertoonen , wan-

neer men maar lult heeft om deeze fcaaken met een onpartydig ooge ver-

der te onderzoeken. (*)

(*) Irenxus tv. c. 73. & v. Theophilus Antiochenus adverfus Grsecoj. Clemcns AkXandrinus
1. ui. Strom.

HET
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Van de voomaamfle Leer-puntten in de tweede Eeuwe.

§• i.

vcrande. "\ yfEn kan in geenen deéle ontkennen , en het werd ook van crvaarenc

dcTaT" JVl Mannen heel gewillig toegeltaan , dat men, ontrent deeze tyd,
chr.itc n jet aneen fn het leeven en de oefFening , maar ook in de Leere zelfs , van

de oude Apoftolifche zuyverheyd wel iets of wat heeft beginnen af te wy-
ken. Clemens zelfs bekend in 't algemeen , dat 'er maar weymge Zoonen
zyngewee/ï, die den Vaders recht wel hebben geleeken ; dat is, dat 'er wev-
nige Leerligen zyn geween-

, die na hunne eerfte Leeraars, of de Apofie-

len, hebben geleeken. (V) En een ander fchryft : De navolgers der Apo-
ftelen zijn veel geringer geweefi , als deeze , en ze hebben in krachten geen-
zms by de zelve konnen haaien. En , Jchoon ze m hunnen Godzaahgen
wandel , zeer na by de Apnfielen zyn gekoomen , zoo hebben ze dog egter

zulken eenvoudigen uytdrvkkwge niet gehad , als de eerfte. (b) Het welke
zoo veel te meer bevonden werd waarachtig te zyn , als men , ontrent

deezen tyd, tot het teegenfpreeken en zin-twiften meerder begoft tekoo-
men, en, dat men Hellingen teegen {tellingen leerde maaken, waardoor
de zachtmoedige, lieflyke, en ernfthaftige maniere van het Euangelium
verlooren ging. Behalven dat de Geloofs-krachten des Geeftes zig in de
Leeraars niet meer zoo kracht-daadig konden vertoonen als voorheene.

Waar door zy zelfs den wille Godes niet meer zoo zuyver verkondigen
konden, nog die aan andere zo volmaakt infcherpen, of daar kwam al veel
onreynigheyd , uyt het Heyden- en Jooden-dom,meedeover in het Chri-

fiendom. Waar uyt dan al verder klaar blykt, hoe dat zulke menfchen,
die in hunne eygene Leer-punden zelfs dwaalen konden , andere met geen
goed recht altoos voor dwaaiende verklaaren , en zig zelfs alleen voor
rechtzinnig en onfeylbaar konden houden; als meede, hoe dat, niet tee-

genftaande dit alles , in hen nog zomtyds wel zommige groove dwaa-
lingen zyn verdraagen geworden. Ik zal echter hier ter plaatze, gelyk
als in de eerfte Eeuwe gefchied is , in het korte de voornaamfte Leer-
punctcn déezer tyden , getrouwelyk , en zonder eenige de minfte par-
tydigheyd , ter needer ftellen , beneevens de wyze van dezelve uyt te

drukken en voor te draagen ; en zulks alleen uyt jujïmus, Athenagoras,
7heophilus, en lrenaus. Waar by ik echter de Zendbrief van Bamabas
nog zal voegen, die geene ten gevalle, welke deezen Zendbrief niet aan
Bamabas zelve , maar aan een zeeker Leeraar deezer Eeuwe toe willen

ichryven, tot welke ftellinge wel de meefte Geleerde fchynen te hellen.

De getuygeniflen van Clemens en Tertullianus zal ik liever tot de naaft-

volgende Eeuwe verfchuyven.

r>c grond 2 . Aangaande het begimTel en de grond hunnes geloofs , daar van

loofs'waV"
leei"den ze*noch meeft , gelyk als hunne Voorvaders : Naamelyk, Wy

chriftus. hebben , in alle onze zaaken , Chriftus tot onzen Mee[Ier , die daar toe ge-

booren is. Qcj Al wie nu God wil erkennen, die moet voor alle dingen bid-

den, dat de poorten des Ugts voor hem moogen geopend werden ; Want God
werd van niemandgezien of erkend , behalven van de zulke , die God en
zijn Chriftus het verjtand daar toe gelieven te verkenen, (d) Dcezc Chri-

t (lus

(«) Initio 1. i. Strom. (*) Niccphorus. («?) Juliinus , Apol. z. p. 60. Edit. Colon.
(d) Idem Dial. cum Tryph, p. 2.2$;
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flus is ons tot de allerlaatJte en Eeuwig-duwende H r
et gegeeven , als mcede , J 3 "' c -

tot een getrouw Teftamcnt, na het welke 'er gcene wet , bevel , nog gebod
meer zijn zal. (e) Hy is ook. daar toe bereyd geworden , op dat Hy door
zijn woord een Teftamcnt m ons zoude op-regten, om daar door onze her-

ten , die van den dood nu reeds al verteerd , en tot alle boosheyd overgegee-

ven waaren, door zyne ver/chymnge, te verloffen , en van alle duyjiernis

te bevryen. (f) A'.dus woond GOD waarlijk in ons, als m zijn eyge woo-
nitige , het woord van zijn Geloove , de beroepwge zijner Belofte , de wys-
heyd zijner Rechten , en de gebooden zijner Leere. Hy zelfs propheteerd

in ons , Hy woond in ons , wy die m den dood gelijk als gevangen laagen ,

Hy ontjluyt de deuren zynes 2empels voor ons ; dat is , onzen mond., zoo
Wennen' Hy de veranderinge van onze zinnen in ons wftort. (g) Eevcn
gclyk als dit nu het eerlte beginflel hunnes Chriflendoms was, dat hunne
cygene Wyshcyd eerft van hen wierd afgenoomen, en dat de Heere aan
hen zyne erkentenifle kwam meede te deelen,(^) zoo bleef ook dit haar

geitaadigc grond: Het Goddelijke woord fiaat altyd voor onze oogen , en zever-

de genaade-panden onzes Koonings by de Goddelijke verrigtingen , nadcmaal
1 'ohcinse;

de hagt des woords onze Zielen doordringt , als eene bajuyne des Vreedes

,

zoo wanneer de Ziele werd bejtreeden. O welk een werktuyg is het , dat

alle de bewecgingen des gemoeds verdrijft ! O welk eene leere is het , die het

natuurlyke vuur der zielen uytblujl! Qj By ons heerfcht het Goddelijke ge-

bod , en de waare Godsdienji werd daar gedreeven. De Waarheyd regeerd

ons, de genaade onderhoud ons , de vreede bedekt ons , het Goddelijke woord
voerd ons , Chnftus leerd deeze wijsheyd , die het waare leeven is , Hy be-

Jiicrd ons , en God alleen heerfcht over ons. (£) En , dewijle wy God en

zijn werk erkennen, zoo blyft 'er ook voor ons een gewis en onloogbaar on-

derricht overig. (/)

3. Ten aanzien der perzoonen, bekenden ze, dat de rechte geheyme- isbyde

nis van het geloove alleen in heylige en reyne geweetens konde ontfan- mI£.

gen en bewaart werden. Wy bidden , (jn) zeggen ze , dat we waardig en be-

kwaam mogen bevonden werden, om de waarheyd te erkennen , beneevens

de werken, dat we vroome en goede huyshouders en bewaarders der geboo-

den , die aan ons gegeeven zyn, moogen bevonden werden , en alzoo zaa-

lig werden. Want GOD werd geenzms van alle menjehen gezien , maar
die geene konnen alleen het geluk genieten van zyn aanfehyn te befchouwen ,

aan welke zulks gegeeven is, naamelyk, die tot deeze Heylige zaak geopen-

de oogen toebrengen. Tot dien eynde moet het herte van den menfeh zelfs

reyn en geloutert weezen, eeven als een heldere 'fpiegel. Zoo wanneer de

Jpiegel komt te ve> roeflen , zoo gaat het daar meede , eeven als met een

menfeh , diens gemoed door de zonden is bezwalkt. Zoodaanig een kan God
onmoogclijk met befchouwen. Aan die menfehen nu, welke met zonden zyn
bezoedelt , verfchynt GOD nimmermeer , eer ze zig van alles eerjt ge-

reynigt hebben. (») Zoo dat ze dit voor noodiger en beeter hielden , als

alles te weeten , wanneer de ziele in God geloofd , en in zyne liefde komt

te volharden, die den menfche alleen leevendtg maakt ; en wanneer ze mets

anders begeerd te weeten, als Jeius Chriltus , den Zoone Gods , die voor

ons is gekruifi. Qoj Het is noodig , dat men zig in de volkoomenheyd der

Leere zoeke te oefenen , door het onderzoeken van de geheymeniffe , en de

Huyshoudinge Godes , daar men altoos trachten moet m zyn liefde gefiaadig

toe

(e) Ibidem p. 218. 346. (ƒ) Barnabas epift. p. 38. Cjf) W. p. 44. (A) Irenaeus lib. III. c. j\

(>) Jullinus Apol.I. p.40. (k) YhcophilusAntiochenus lib. III. ad Autolycum p. 127. (/)Ta-
tianns orat.adGraccos p. 174. (>») Jullinus Apol. II. p. 97. (»} Theophiïus I. p.70. addp. 74-
& ll.p.96. (0) Irensus ibid. c.4f.

LDeel O
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j«r c. i0£ te ncemen, en nimmermeer van het geloove af te wyken. (p) Totwel^

ke gehoorzaamheyd dan ook eene ootmoedige aanneeminge der waarheid

«Xl|
eyd

vereyfcht werd, in zulke zaaken zelfs , daar van men de oorzaak niet
zelve

' zoo aanftonds uytvinden kan. (?) Ontrent welke dingen het gemoed
echter, volgens hunne eygene bekenteniffe , wel volkoomen geruft kon-

de weezen } nademaal de Goddelyke kragt der Chriftety'ke leere,en de magt

des Woords , hen gevangen genoomen hadden. (V) Ook bleef hen nog eene

onloochbaare onde> wyzmge van GOD zelfs overig, (s) Hier toe ver-

eyfchten zy nochtans, dat , gelyk alle menfchen Gods zich t'eenemaal

aan de werkinge van Gods Geeft overgegeeven hebben, die hen flechts als

Werktuygen en Harpen gebruykt , door welke hy kenniiïe van Godde-

lyke en Heemelfche zaaken openbaart -, (f) zoo konden ook alle geloovige

de moorden des Heyhgen Geeftes verftaan, wanneer ze maar ter deegen m
zig zelfs gingen. ("«} En die geene , welke volgens de gelykheyd van het

eeuwige Woord van Chriftus wedergebooren , en met de kennijfe der Waar-
heyd verligt was, die veranderde nu de verwarringe van zyn aangeboore

Weezen, (jx).

wasdom 4. Ze erkenden oók verder een zeekere wasdom in zulk eene verlich-
daarinne.

t£nge ^ en ze wilden dezelve, en de Goddelyke werkinge ook geenzins

bepaalen. Want, of fchoon Irenaus aan dcGno/ïyken inzonderheyd gee-

ne hóoge erkentenifle der Goddelyke geheymeniiTen toe wilde ftaan ,

zoo fchryft hy echter, van de waarheyd zelve daar toe gedrongen zyn-

dCT«ken de, daar van wel uytdrukkelyk; Dat men altyd iets , van het geene dat
tem/re. inde H. Schrift fionaf, aan God moeft beveelen, zelfs ook inde toekomen-

de weereld , op dat GOD ons altyd zoude kannen onderwijzen , en de

menfeh keren , wat van God is. Als meede , Dat men altoos hoopen moe-

(te , iets meerder van G O D te zullen leeren en bevatten , nademaal Hy
zoo goedertieren was, en dat Hy een onophouddyk Koningrijk , en eene on-

meet elyke tucht hadde. (y) Daar en teegen paft hy de fpreuk, 1 Gor. II.

10. De Geeft, onderzoekt alle dingen , alleen op Chriftus toe , en op de
Geeft die in hem woont, eeven als of die alleen de diepten Gods onder-

zocht , vlak teegen de klaare zin der woorden , en de meeninge van an-

dere aan. Verders bekenden ze ook van zich zelfs, dat ze , by haare

verlichtinge , door de H. Schrift daar inne waaren verfterkt geworden.
Nuttigheid De H. Schriftmire , zeggen ze, heeft myn geloove v.yttermaaten zeer ver-

Schrift. fterkt , na dat ik die geleezen hebbe. Nadien ik dan nu zoo zeer daar inne

bekragtigt ben , zoo twyjfele ik niet meer , maar tkgeloove vangantfeher herten

in GOD, en ik ben hem gaarne gehoorzaam. (V) En van de Barbarifche

Volkeren zegd Irenaus zelfs, dat ze de ordinantien van God gehoorzaa-

men, en aan Jefus Chriftus gelooven, door dien haare zaaligheyd, zonder

eentge letteren of inkt , in haare herten zelfs is ingefchreeven , door den

H. Geeft. Dit geloove hebben ze zonder letteren wel konnen vatten ; ook

zyn ze , door dit zelve geloove , ayttermaaten wijs geworden i en ze zyn
daar door aangenaam by God , en ze wandelen in alle kuysheyd , geregtig-

heyd, enwysheyd. (V) Gelyk als hy ook mét eene bekend, datdeHey-
denen in 't gemeen , zonder de getuygeniflen der Heylige Schriftuure

van Chriftus hebben moeten overtuygt werden. Ja zelfs, dat het geloo-

ve der Heydenen om die reede veel voortreffelyker was bevonden , om
dat ze de Woorden Gods , zonder eenige ondemchtinge der Schriftunre ,

hadden leeren verftaan. (b) Aan welke bekeerde Heydenen een ander

Schry-
(/>) Ibid.c.47. (q) Ibid. (r) Juftinusp.I. p.40. (ƒ) Tatian. l.c. (/) Juftinus Or. ad

Grxc. p.9. («) Dial. c.Tryph.p.299.
(
x) Tatianus p.i^. (y) II.c.47. CO Thcoph.I.

p.78. 00 lren.III.c4. {b) Ibid.IV.c4a.
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Schryver ook fchryft : Ik bidde ulieden zeer , zyt dog voor u zelve goede J"rC -

Wet-geevers , blyft dog getrouwe Raad-geevers voor u zelve. Maar God
geeve ulieden wyshtyd , weetenjchap , verjtand , en erkentenis van zyne
regten, in alle gedult. (V)

5 . Op deeze wyzc dan leerden de eerfte vooritanders der Kerke , tot ing«oeg.

dat, kort daar na, de ltrydigheeden haar begin naamen. Als wanneer i<*v«£»

ze met hunne uytterlyke woorden , de waarheyd zelfs Wel haar eentge E*n '

reegelmaat en rigtjncer noemden, en de openbaare getnygenis van God ; (dj

maar zommige onder hen verklaarden dit niet zoo heel zuyver na denzin
der Apofielen en aldcrcerite Leeraars der Kerke. Gelyk als dan Irenaus wisibgvao

daar door wel de Schriften der Apojlelen en Propheeten verftond , maar
UmxM -

hy voegde daar altyd de overleevermge , beneevens de uytlcgginge der

Voorvaderen, by: daar hy noch, met heel veel onvoorzichtigheyd,zeer
hart drong op het gezag der Kerke , en de achtervolginge (Succeffio)

der Biflchoppen. Waar in hy toen al zoo uyttermaaten verre van de
eerfte waarheyd af trad , dat hy de Roomjche Kerke zelfs niet hoog ge-

noeg in top konde vyzclcn. Van dezelve dorft hy zeggen •, dat zy de vetheffin.

regte Traditien van de Apoftelen zelfs, beneevens het geloovchadde ; dat Ëiflchop.

zy alle de afa) kende konde befchaamt rnaaken-, en, dat tot haar , van wee-
pen '

gen haare magt en voorrang , alle andere Kerken moeften komen, (ej Dat
men de Waarheyd van de Kerke moejie zoeken , als in welke de Apofielen

alle waarheyd, als in een Jchatkamer , hadden weg gelegd, ff) Ja , hy ver-

loopt zich zelfs zoo verre , dat hy die eere , welke aan Chnftus alleen

werd toegefchreeven , de Kerk derft toeéygenen , zoo wanneer *hy fchryft j

Dat men alle het water des leevens by haar alleen moe/l haaien , en dat zy
alleen de ingang tot het leeven was. Wanneer'er nu eenige Jlrydigheyd of
vraage aangaande het Geloove kwam ie ontftaan , zoo moejl men zoo aan-

Jlonds tot de oudjle Kerke zyn toevlucht neemen, om de zeekerheyd te haa-

ien , en zig na haare Traditie rigten , enz. Dat niemand den Heyligen

Geefl konde bekoomen , als , die zig tot de Kerke begaf, (g) Dat men alle

zulke , die van deeze vooi naamfie achtervolginge (Succellie)^fr Bijfchop-

pen, en van hunne gemeentens , afweeken, verdagt moejt houden , als Ket-

ters of afvallige , en hoovaardtge ofhuychelaars. (hj Dat de waare erken-

tenis hier in bejtond , naamelyk , in de Leere der Apoftelen , Waar by hy
aanftonds de al-oude Traditien der Kerke , en de SitcceJJie der Biflchop-

pen fteld. (Y) Daar hy dan den alderoudftèn grond, naamelyk, Chrijius

zelfs, beneevens zynen Geeft, t'eenemaal komt te vergeeten, en op en-

kele getuvgeniflen van menfehen te vallen. Hier toe nu heeft hem zyn
voorneemen gedreeven , om de zoo-genaamde Ketters teegen te fpreeken,

en met eene , om zig zelfs , en andere Biflchoppen , by het bezit der

Authoriteyt te behouden. Want dewyle zommige aireede den Antichrifi

al ontdekten , die zig begon te roeren , en , dat ze zich ook op GOD en

op zvne kragt, beneevens de getuygeniflen der Heylige Schriftuure be-

riepen, zoo oordeelden het de Biflchoppen van dien fyd al , hoog noo-

die; te weezen, om de luyden, onder den naam der Kerken , en haare

fchriften en Traditien , al by tyds in de goede meeninge van haare Au-
thoriteyt te verfterken.

6. Deeze {tellingen fchynen nu waarelyk iets nieuws geweeft te zyn,
die men daar na, al wyder en wyder heeft zoeken voort te zetten , en,

zonder eenige de minfte fchaamte, valt te maaken. Ondertuflchen kan

men oogenfchynelyk hier uyt bemerken , hoe uyttermaaten geneegen de
O z Lee-

(0 Barnatwsp.fi. (J) Ircn. II.c.47. (e) ld, III. c. 3. (ƒ) Ibid.c.4. (g) c.40. lh) Lib.
IV. c.43. (») Ibid. c.63.
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\** c - Leeraars der Kerke in die tyden al geweeft zyn , om , van Gods eyge

\w'o P
kragr, werking, en verlichting, at, en enkel op de uytterlyke dingen

h««yu«- te vallen , die ze zelfs in hunne handen hadden , en na hun eyge belie-

ven, konden draaijen , verklaaren, en reegen hunne partyen gebruyken.

ApPn . Om welke reede ze ook, op het eynde deezer Eeuwe, de Schriften der

sdhüliftai
Apoftelen, en hunne Leerlingen, al na hun eyge goeddunken begonden

uyt te leggen, en zelfs een Reegel des geloofs.te maaken , niet teegen-

ftaande dat veele ftukken der zelve nog ftrydig , ja van de Leeraars zelve

niet eens voor goed gekeurd waaren , gelyk als we zulks iri ons eerfte

Boek reeds al hebben aangeweezen. (k~) Om daar nog van ftil te zwy-

gen, dat 'er veele, neevens de eerfte zyn ingevoegd geworden, die geen-

zins van de Apoflelen waaren afgekoomen, welke echter niemand ook on-

derdaan wilde , om die t'eenemaal te verwerpen , tot dat men eyndelyk,

in de derde en vierde Eeuwe , veel duydelyker , daar meede voort ging.

Zodaanig zelfs, dat men, op veele plaatzen, moogelyk wel voor goed

en Canomjk gehouden , en gebruykt heeft , de Handelingen van Paulus ,

het boek van Herrnas , genaamd Pa/lor i de Openbaaringe van Petrus , de

Leeringen der Apoflelen, het Euangelwm aan de Hebreen , de Eaangelien

van Andreas , Matthias , Thomas , enz. Onder welke de verdorvene

Geeflelijkheyd zelfs de Openbaaringe van 'Johannes ook al begon te reeke-

nen , by aldien 'er andere geen ander getuygenis van gegeeven hadden.

(7) Melito echter, die wel voornaamelyk na het Joodjche Land was ver-

reyft , om een nette aanteekeninge van de Canonijke boeken der Heylige

Schriftuure van daar te haaien , bragt niet anders daar van daan , als een

Regijier van het Oude Teftament , door dien men in die tyden noch van

geen vaft-gefteld Regijier der Canonyke boeken van het Nieuwe Tefiament
Fndtgt. eemge de minfte kenniffe hadde. (mj Ondertuffchen bekenden nogtans

d«aive. de eerfte oprechte Chriftenen geerne, dat de oprechte fchnften der Pro-

pheeten en Apoflelen hen tot een zeer groot behulp hadden verftrekt, door

dien zy gezien hadden , dat alles was vervuld geworden , wat in dezelve

was voorzegd geweeft. (nj Waar by dan ook verder onder anderen dee-

ze grond hunner geloofwaardigheyd kwam, dat ze niets altoos uyt eeni-

ge vreeze voor menfchen, of uyt eerzucht , maar alles door het loutere

ingeeven van Gods Geeft hadden gefprooken. (o) Ja de Heydenen zelfs

konden ze geenzins voor verdigt achten , nademaal de aldervinnigfte

vyanden van Chriflus, naamelyk de Jooden , die altyd hadden bewaard
gehad, (p) En daarom beriepen ze zich altoos op de Heylige Schriften,

wanneer ze met zulke menfchen te doen hadden , die de zelve aan-naa-

men, gelyk als men by Juflwus , en andere Schryvers, kan nazien. Al-

le de overige moeften , zonder de Schriftuure , overtuygd werden , ge-

lyk Irenaus zulks wel duydelyk bekend. En voor zoo verre erkenden ze

dezelve voor een grondveft en pylaar van haar geloove , (qj gelyk als

Paulus de Gemeentens anderzins noemd , naamelyk , in dien zin , en met
datverftand, datdewaare, eenige, en weezendlyke grond, Chriflus

,

daar door niet benaadeeld wierd.

Kenniffe 7- Hun gevoelen van de verlichtinge van God kan men nog- klaarder

d^enT ^Y1 nunne woorden zien, door dien ze zelfs ook aan de vroome Heyde-
nen eenige kenniffe van Chriflus toeeygenen , niet teegenftaande zy geen
uytterlyk woord altoos daar van hebben gehad , en dat ze , by gevolge

,

door onmiddelyke openbaaringe deeze geheymen ook moeten gekreegen
hebben, 't Geene de Godgeleerde eene a! te hoogmoedige aanpryzingc

der

(ft Eufcbius III. c. Z4.2 f. (/) Ibid. (w) Ibid.c.if. f») TheopH.Lib.I. p. 78. (e) Jufti-

nus Dial. p.224. (/>) Ibid. Or.ad Gr.p 14. (/) Ireiweus III.c 1,
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der Hcydenfche blindheyd noemen, (V) die in de Chriflelyke ooren wat J"^
0,

hart klinken zal , fchoon de geneegentheyd voor hen niet te berifpen is.

(sy Ondertuffchen fchryft Juftmus zonder eenige fchroom
; „dat So- Vanchru

„crates, en zyns gclyken vroome wyze mannen Chriflus ten deele ge-
Uus '

„kend nebben, en Chriitcnen geweefl zyn, door dien ze met hetwoord
„(Chriflus), daar het gantfche menfehelyke geflagt deel aan heeft , ge-

beefd hadden * alhoewel ze van de andere voor Atlteiflen uytgekreeten

„waaren, om dat ze haare afgoderye niet voor goed keuren , of navol-

„gen wilden. (/) Dat ook artdere oude Leeraars aannaamen , en uyt de
voorbeelden van Hwb , Hyram , Naat/tan, Rahab , Ruth en meer ande-

re, beweezen hebben. (V) Men kan anders niet ontkennen , óztjufti-

nus , en andere, van de Flatomfche wijs-begea te tot het Chrifiendom ge-

koomen zynde, nog eenige meeningen daar uyt behouden hebben. Ech- J^fej
ter hebben zy haare Godgeleertheyd niet met ydele konft-woorden en ter- d«oudcn.

men opgepropt, maar veel meer teegen de dwaasheeden der Anflotelifche

Reedekunlt en overnatuurkunde met allen ernltgefprooken. IFievandie,

zeggen ze, kan 'er wel van een geruft gemoed zijn , welke de fluyt-reede-

nen oniknoopen , en de twijffelagtige /tellingen beantwoorden , en die van
den oorfprong der woorden hahklooven , of de gelijk-en-eennaamigheeden 2

; »h»»/-

de vraag-woorden b
, en het onderwerp en 't gezeg c eener reede verklaaren, T,»yJl

}~

en daar meede belooven hunne toehoorders zaalig te maken ; (V) Gelyk zy n"f
K'~

ook alle reedekonflige oppronkeryen verwierpen , en van de hunne be- 'Jt-'^Z
kenden: dat zy geene konftige opge(lelde reedenen of predicatien opzeyden, "m -

of de woordjes als aan eenfnoer telden , tntar dat ze rechtfehaapene wer-
ken en voorbeelden der deugden toonden, (y) En alzoo maakten ook de Lee-

raars uyt hun ampt enuytdeffelfs flukken geen handwerk en voordeel, zo
dat zy daar iets voor genoomen zouden hebben. IVy fchuwen alles 3 zeggen
2e , dat eenige de tmnfte eer by de menfehen zoekt. Niet alleen de rijke lee-

ren met ons de wysheyd , maar ook de arme warden om niet onderweezen.

Want wat van God komt , is veel wichtiger , als dat het met eenige giften

vergolden zoude konneii werden, (z) En zoo was het ook met haare

Godgeleerdheyd in den grond en oorfprong meeft nog gefteld.

8. Nu begonden ook wel de Leeraars ontrent het eynde deezer eeuwe Velke
4
toen

*~> J eer tya

alle die geene voor ketters te houden , welke van hunne meeningen af- Kcu«5ge-

gingen, die zy onder de naam der kerke en der Apoftolifche fuccellte en Sn,
overleeveringe valt fielden, gelyk wy uyt Irenisus gezien hebben. Edog
fielden zy eevenwel nog niet het onderfcheyd der rechtgeloovigen en doo-
iende in enkele befpiegelende meeningen , of op zeekere woorden en

fymbolen, maar ze zaagen wel voornaamentlijk en meeil op een verkeerde

en het Chrifiendom tegenloopende gedaante, gelyk hetzig in de practijk

voordeede. Want alhoewel deeze befchryvinge niet by alle in der daad

en waarachtig mochte paffen , die men al Ketters noemde , zoo ziet men
nogtans,datzy het weezen der ketteryen in een onchriftelykleeven meeft

altyd gezogt hebben. Daarom zeyde men : „ Dit is het kenteeken van

„alle ketters , en van die , welke aan Gods woorden niet gedenken ,

„en die met de werken der gerechtigheyd niet vercierd zyn. Tot wel-

„ ke de Heere zegd }
Wat zegt g.y tot my, Heere , Heere , en doet niet,

„wat ik u zegge ? Want de zulke zeggen wel , dat zy in den Vader,
„en in den Zoon gelooven , maar zy betrachten de woorden Godsnooyt,
„als het behoord, ook zyn ze met de werken der gerechtigheyd niet ver*

O 3 „cierdy

(0 Ccntur. Magdeb. cent. it. c. iv. p. \6. (f) Scultctus Med. Pat. p. 38. (t) Juflinu?
Apol. I. P.4S. fi. (*) Augurtinus 1. xux. de Civ. Dei c. 47. & ibi Not. Lud. Vives. (x) A-
thenag. p. 11. [y) Ibid. p. 12. (z.) Tatianus p. 167.
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Jaar C.

tot CC.

Ergerlyke
Leeraars

waaren
Ketrers.

Hoe sezyn
gehandeld

geworden.

Korte in-

houd der

Lee re,

Van God

iio

„ cierd , maar zy leeven als de zwynen en honden , en geeven zich aan

„ de onreynigheyd , zuyperye , en overige zorgeloosheyd r'eenemaal

„over 5 enz. (a) Deeze nu wilden zy , van weegen haare ergerniflen ,

zoo zeer gemyd hebben , dat zy het ook voor noodig hielden , dat de

Chriftenen alle Leeraars en Yoorftanders verlaaten zouden , die een er-

gerlyk leeven leydden. (b) In welke vermydinge, na dat een behoorelij-

ke vermaaninge gefchied was, al hun geheele bedryf met de ketters be-

ftond, waar by ze ook haare voorbiddinge en liefde betuygden , en ten

miniten nog met de bekenteniiïen de voorbeelden der ouden navolgden.

(c) Gelyk dan ook nog veele anderzins geen luft tot difputeeren en woord-

ftryden met de dooiende hadden , en noch veel minder zochten ze haar

te vervolgen , en te plaagen , of het al zoo in alles niet recht na Godes

wille by hen toeging > gelyk iemand aan de Jooden ernftig betuygde: Ik

ben niet twifigieng nog ydel. Doggy ziet met toe, dat gy moogt verftaan,

wat 'er gezegd werd, maar gy zoekt alleen wat op de baan te brengen, (d)

Waar in zy nog op hunne voorgangers zaagen , die insgelyks ook van

alle twiit-zucht en fecJerye t'eenemaal vry geweeft waaren , en de men-
fchen geleerd hadden , zoo als zy het zelfs van God hadden ont-

fangen. (e)

9. Wat aangaat de hoofdftukken van haare leeren , Irenaus vatdiealzo

kortelyk te zaamen : (f) „ Het geloove der ganfche Gemeente , zegd hy , is

„aan een Almagüge God, die heemel en aarde, en zee, en alles wat daar

„in is, gemaakt heeft. En aan een Jefus Chriflus, Gods Zoon, die om
„onze zaaligheyd is menfeh geworden. En aan den H. Geeft , die door
,,de Propheeten de Geheymeniffen der Goddelyke gebooden eninzettin-

„ gen verkondigd heeft : naamelyk , de toekomfte en de geboorte des

Zaligmaakers , uyt eene maagd, defïelfs lyden , en opftandinge uyt den
doode, en opneeminge ten Heemel : en dit alles in 't vleefch van on-

„zen lieven Heere jefus Chriflus ; en verder , zyne toekomfte uyt den

„ heemel in de heerlykheyd zynes Vaders , op dat hy alles weeder her-

„ftellej en alle vleefch des menfehelyken geflachts opwekke. Op dat

„voor Chriftus Jefus onzen Heer, God, Zaligmaaker en Kooning , na

„den wille des onzichtbaaren Vaders alle knien vanheemelfche, aardfche

„en onderaardfche zig zouden buygen, en alle tongen hem belyden, en

„op dat hy aan alle, zyn regtvaardig oordeel uytvoere Op dat hy ook
„de geeftelyke dingen der boosheyd , en de afgevalle Engelen , neevens

„de goddelooze , onrechtvaardige , booze , en lafterlyke mënfehen in

„ het eeuwige vuur zende. Maar de rechtvaardige en heylige , en die

„zyne gebooden gehouden hebben , en in zyne liefde gebleeven zyn ,

„ten deele van 't begin af, ten deele uyt de bekeeringe , het leeven fchen-

„ke, en de onverderflykheyd geeve , en de eeuwige heerlykheyd toe-

„eygene. Van het Goddelijke Weezen vinden wy byzonder deeze uyt-

drukkinge, en wel nogmaals , zonder die hier na uytgevondene woor-
den of bepaalde manieren van fpreeken: IVy eeren en aanbidden denwaar-
achtigen God, Vader en Zoon, die van hem gekoomen is , en den Prophe-

tifchen Geeft, (g) En , zoo wanneer 'er van den Doop gefprooken werd

;

De naam des Vaders van alle dingen , en van God den Heere werd daar by

alleen genoemd. Zy werden ook afgewaffen in den naame van Jefus Chri-

ftus , die onder Pontius Pilatus gekruyft is , en in den naam des Heyligen

Geefts. (h) En nog: Jl
r
y looven den Schepper aller dingen, ook zyn Zoon

Jefus Chriftus en den Heyligen Geeft, (i)

10.

(a) Irenicusi.v.p.fj-f. ({,) Idemiv.c.44. (e) Id.m.c.46. (d) Jurtin.Dia!.cumTryph.p.237.
(«•) Idem ür. ad Gr. p. 9. (ƒ) Ircn.l.c.2. \g) Juiiin. Apol. u.p.yó. (b) Ibid.p.94. (/) p. 98.

3)
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10. Hier van fpraaken zy verder alzoo : Daar is een eenig God , die

t]l"c'
over alle is, en over alle naame , die genaamd werd, en zyn Woord, dat DenV ,'j,.r.

onzichtbaar onder de menfehen is. (k) Alwaar de H. Geeft niet mecde ge-

naamd werd , alhoewel 'er ook anders alzoo ftaat : Dewyl de Vader waar-
achtig de Heere is , en de Zoon ook ,'zoo heeft hem de H. Geeft ?net reede Heer H° üJr.
genoemd. (T) E ehter vind men van de ecnigheyd van deeze drie zoodanig een
beichryvmg : ,, Wy Iprcekcn van God , en de Zoon, en de H. Geeft,

„welke na Je kraeht vcreenigt zyuj de Vader, de Zoon , en de Geeft.

„Want de Zoon is des Vaders zin , woord , wysheyd , en de Geeft is

,,de uyrvloeyinge van beyde , gelyk het licht is van 't vuur.' (ntj Wy
„zeggen van den H. Geeft , dat hy eene uytvloeyinge van God is , die

„uytvloeyd en wecder te rug komt, gelyk de ftraalen van de Zon. Wy
5 ,lpreeken van God den Vader en God den Zoon en den H. Geeft, en

„ we getuygen de kracht der zelven in de vereeniginge , en het onder-
„(cheyd in de ordening. (») Wy wcnichen,dat wyGod kennen met zyn
„Woord, dat wy verftaan moogen, welke daar zy de vereeniginge des

„Zoons met den Vader, en de gemeenfehap des Vaders met den Zoon:
„welke de Geeft zy, en welke de vereeniginge van de zelve is , en wat
„het onderfciieyd der vereenigden zy , des Geeftcs, des Zoons , en des

„ V aders, (o) Zoo erkennen zy ook van de Geeft Gods , hoe hy in de
7. Geeften van de Propheeten verdeeld werd , uyt de Openb. Joh. I. 4,. n*? o«:

Waar uyt de Heydenen ook wel iets genoomen moogen hebben, (p)
"CD Gods

Defgelyks fpraaken zy ook van andere krachten , welke met de ftof te

doen hebben , de eene , die God teegen zoude zyn , om dat de Geeft , die

aan de ftof hangt , de goedheyd Gods tegen is , welke by toeval daar by is *

gelyk als de verf is by het lichaam-, welke Geeft nogtans ook van God ge-

(chaapen is, eevcn als de andere Engelen, en die gej'chtkt is, om de floffe en

haare formen te regeeren. Want daar toe zoude God ook de Engelen ge-

Jchaapen hebben , dat zy het gefchaapene zouden befchermen. De andere

kragt nu was Gode onderdaamg. (^) En wat van diergelyke gedachten

van God en zyne werken meer te vinden is, die ik om de kortheyd alhier

moet overflaan.

1 1

.

Byzonder herhaalden zy van Chrifius dit , uyt Paulus , dat 'er chriftus,

maar een God is, de Vader, en een Heere, Jejns Chriftus. Zy merkten

ook aan , dat eeven hier meede alle zoo genaamde Gooden van den eeni-

gen God den Vader, uyt welken alle dingen zyn,afgezondert wierden

>

en dat hier teegen een Heer, Jefus Chriftus, naar zyn Perzoon beleeden

wierd. (V) Dat deeze Jejiis haar eenige waare Leeraar was , door welke

zy gelee rt hadden , dat de Vader over alles is , uyt Joh. v. (V) „Dathy
„is de Zoone Gods, wiens geboorte, of getuygenis , of voortbrenginge

„niemand uytfpreeken of weeten konde. (t) Dat Chriftus alleen eigent-

„ lyk de Zoone Gods genaamd wierd , het Woord , 't welk te gelyk

„ met hem voor de (chepzelen geweeft en gebooren is. (») Dat hy de

„kracht des Vaders zy. (x) En of hy al maar een enkel menfeh wilde

„weezen, zoo was hy echter , weegens zyne wysheyd , waardig, een

„Zoone Gods te heeten. Maar dat hy buyten de gemeene geboor-

„te, uyt God gebooren was, en het Woord Gods genoemd wierd. (y)

Waar by zy verder , teegen het vernuft der ongeloov
i
ge , leerden : „Nie-

„mand houde het voor befpottelijk, dat wy God een Zoon toeëygenen.

„Wr
ant wy fpreeken niet als de Dichters , maar de Zoone Gods is het

„ Woord
(A) IteiY. iv. c. 41. (1) Ibid. 1 1 1 . c. 6. {m) Athen. p. 27. (») Idem. p. 1 1 . (*) Idem p.

** (ƒ>) Juftinus Or. Gr. p. 31. (<?, Athenagor. 1. c. (r) Ircnxus 111. c. 6. (/) Idem ii. c.

5"- (0 Ibid. o 48. O) Jullin. Apol. l. p. 44. (*) Ibid. p. 49. (y) Idem Apol. 11. r. 6?.
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j«rc.
J5 "Woord des Vaders in deeze geftalte ((&<*) en kracht. Want van hem
„en door hem is alles gefchaapen, door dien de Vader en de Zoon een

„zyn. Alzoo dat de Zoon in de Vader is , en de Vader in de Zoon,
„door de vereeniginge en kracht des Geefts. Want het gemoed QtSs)

„ en het Woord Gods is de Zoone Gods. Hy is de eerfte geboorte

„ (yémi/Lia,) des Vaders, niet als of hy gemaakt was , (want God is van

„den beginne aan een eeuwig gemoed (vSs) en hy heeft in zich zelven

„het Woord gehad, dewyle hyvaneeuwigheyd af verftandig is,fAo>utos;_)

„maar hy is voortgekomen om een kracht en geftalte te zyn. (z) God
„ hadde het Woord in zich in zyn binnenfte, en hy heeft het geteelt,

„en met zyne wysheyd voorrgebragt , voor alle andere dingen. Dit

„ Woord nu heeft hy gebruykt , als een werkmeefter der fchepzelen

,

,en hy heeft alles daar door gemaakt. Deeze werd genaamd den aan-

,vang, dewyl hy over alles heerfcht en regeert, wat door hem gemaakt

,is. Deeze is nu de Geeft Gods, het begin, de wysheyd en de kracht

„desalderhoogften, die over de Propheeten gekomen is, en door deeze

„heeft hy ook gefprooken 6cc. (V)

12. Dit zyn de uytdrukkingen en befchryvingen van zulke geheyme-

nifien , welke ten minften aanmerkelyker en eygentlyker zyn , als die

hier na bedacht zyn, daar men alleen op woorden zag, alwaar men ook
deeze en diergelyke fpreekwyzen geenzins toegelaaten zoude hebben ,

ja, die men ook in der daad naderhand aan onderfcheydene Perzoonen,

als Ketterfch, verworpen heeft. Doch een verftandig leezer zal zelfs

zyne goede gedachten hier by voegen. Vorders noemden zy ook Chri-

ftus het tVoord des leaders, (b) Chrijlus die voor de weereld, (<zs& kid>wv)

of voor de tyden, God geweeft was. (c) Zy beleeden ook , dat door hem
alles was gefchaapen. (dj Door welken en den H. Geeft zy den Schepper

van alles loofden, (jej En door welken ook de Vader Heemel en Aarde
vernieuwen zoude, (f) Deeze Jefns was de wysheyd Gods , van welke in

de Spreuk, vi 11.22. ftaat : De Heere heeft my m V beginzel zyner weegen

gefchaapen. Over welk woord gefchaapen hier na zulk een groote ftryd

ontftaan is. Des niet te min fpraaken deeze toen ter tyd heel zeeker al-

zoo: Als de Vader nu beflooten had te fcheppen> wat hy wilde , toen heeft

hy dit JVoord voortgebragt , en geteeld de eerftgeboorene allerfchepzelen. (h)

't Welk een ige zoo aanneemen , als of Chriftus van alle eeuwigheyd af

geen verfcheyde Perzoon van de Vader geweeft was. (/} Eeven gelyk

Chriftus en de H. Geeft voor een gereekent worden , die door de Prophee-

ten gefprooken heeft, (k) Om dat toen ter tyd de termen, perzoonen,

en diergelyke, noch niet gecanonifeert waaren, en de Leeraars noch taa-

melyk wel by de eerfte eenvoudigheyd en vryheyd bleeven , en zich ten

minften door geen geloofsbelydeniilen en Symbola onder den anderen

bepaalden, en bonden, gelyk kort hier na kwam voor te vallen.

Menfch- 15. Van de Menfchwerdtnge van Chriftus vind men deeze befehryvin-

vanchh- ge te deezer tyd : „ Chriftus is om onzent wille verfcheenen, en heel

„verftaanelyk, een lichaam, verftand, (Aóy©-} een ziel geworden (l)

„ons in alle menfehelyke aandoeningen gelijk gemaakt zynde. (ó/toioraöJis}

3, ( «0 Hy heeft wel vleeich en bloed gehad , maar niet uyt menfehelyken
„zaadevan een man, maar uyt de Goddelyke kracht, (n) Hy is uyt een

„Maagd

(z) Athenag. Apol. (a) Theophilns 1. Jt. p. 8S. (l>) Juftinns Apol. 1. p. 44. 46. 48. fi.
Apol. 11. p. j-6. 67. 68. Dial. p. 184. &c. Tatianus p. 145-. &c. (f) JuLlinus Dial. pag. 267.
(d) Idem Apol. 1. p. 44. Theoph. 1. c. {e) Juftin. Apol. 11. p. 98. (ƒ) Idem Dial. p. 540.
(?) Athenagor. p. 10. Juftin. Dial. p. 284. {b) Theoph. 1. c. (*') Centur. 1. c. p. 43. 1 1. f.
(*) Theoph. 1. 11. pag. 88. (/) Juftin. Apol. 1. p. 48. {m) Ibid. p. 49. («) Idem Apol. 11.



V.Boofdft. HISTORIE. 113

„ Maagd een Mcnfch gebooren , na den raad en wille des Vaders , op J*"c'
„dat de geloovige zaaiig zouden worden. (0) Hy is, opdat hy Menfch
„wierde, door de Maagd Maria gegaan , en hy is doch altyd. (p) Hy
„is om alle ouderdommen gekomen, om de kinderen is hy een kindge-

„ worden, en hy heiligt de kinderen. In de kleinen is hy klein, enhei-

„hgtze, omdat hy deezen ouderdom aan zich gehad heeft, ook aan

„haar een voorbeeld van gehoorzaamheid , rechtvaardigheid , en god-
„zaaligheid geworden is. Om de jongelingen is hy een jongeling ge-

„ worden, en hy heiligt ze den Heere. Hy is ook oud in de ouden ,

„op dat hy in allen een volmaakt meelter zy, niet alleen na de verklaa-

„nnge der waarheid, maar, op dat hy,na den ouderdom , de oude hei-

„ lige , daar hy hen een voorbeeld wiérd. (joj') De Zoone Gods is eeii

„menfch geworden, opdat wy door hem de kindfehap mochten ont-

„ fangen , terwylen de menfch (cf de menfehheid} den Zoone Gods
„droeg, bevatte en omving, frj Het Woord ruftte onderrndchen, tcr-

„wylen de menfch verzocht, gekruyeigt , en gedood wierd , maar de
„menfch (de menfehheyd) was (<R>yyivo

i

u :
: vu~) te gelijk , als hy zeege-

„ praalde, leed , opftond en opgenoomtn wierd. (.v) In deeze zyne
„menfehheyd nu heeft hy door zyn bloed gereynigt en geheyligt, die

„aan hem geloofden, (t) Dit hielden zy voor een heylzaame geheyme-

tiis y naamelijk, „het lyden van Chrifhis, waar door hy haar behouden

„hadde. Welken ook de Schepper met deeze eer verwaardigt hadde,

,,dat, na dat hy gekruyft en geftorvcn was, hy hem van den doode op-

„ gewekt , en tot een Kooning des gantfehen Aardboodems gemaakt

„heeft, (u)

14. Het oogmerk van deeze menfehwerdinge drukten zy aldus uyt: Verfoinfe

„De naam van Jefus beduyd een menfch en een verlolTer , want hy is

„menfch geworden na den raad en wille Gods, en des Vaders, zoowel
„tot verlollinge der geloovige menfehen , als totvernielinge des duivels:

't welk zy metter daad door de uytdryvinge derzelve beweezen, en zich

daar op ook beriepen, (x) „ Hy is, zeggen ze verder, ons lyden deel-

achtig geworden, op dat hy voor ons eene geneezinge verkreeg, (y)

j,en het menfehelyke geflachte veranderde, en weedertot hem bragte. (z)

„Hy openbaarde zich zelve, op dat hy de menfehen de vryheyd weder

3 , gaf, en de erffeniiTe der onfterftelijkheyd aan hen fchonk. (d) Daar-

„om is het Woord Gods menfch geworden , en de Zoone Gods een

„menfehen Zoon geworden, en met het Woord Gods vermengt , op

3 , dat die geene, welke het kindfehap ontfangen,Godes Zoonen zouden

„worden. Want wy konden onmoogelyk de onverderflijkheid en on-

„fterffelijkheid anders niet ontfangen , by aldien wy met dezelve niet

„vereenigd waaren. Maar hoe konden wy vereenigt worden , by aldien

„de onverderffelijkheid en de onfterffelijkheid niet geworden was , wat

wy zyn , op dat het verderft* elijke van de onverderffelijkheid , en

„het fterffelyke van de onfterffelijkheid verflonden wierde , en wy de

„kindfehap daar door verkreegen? (b~) Dus heeft de Zoon geleeden

,

„opdat hy ons door zijne wonden leevendig maakte , onze herten

„ van de duyfternis vcrlofte , en hem een heilig volk bereydde. (dj

Daarom erkenden zy nu Jefus voor den eeuwigen Prlifter Gods, den Ko-

ning en gezalfden > (e) door welken zy ook Geleeden , dat haare veran-

dering

(o) Ibid.p.96. (/>) Idem Dial. p. 340. (.7) Iren. it. c.39. (r) Idem m. c. 18. (/) Idem
iii.c.21. (<) Jaftinus Apol.11. p.74. («) Idem Dial. p. 300. (x) Jaftin. Apol. 1. p. 45-.

(y> Ibid. p.fi. (z,) Idem Apol. n. p. 68. (a) Irenxus 111. c. 5-, (è) Ibid.c.21. (ODarna-
b'asEpift.p. 17. ld) Ibid. p.iS. {e) Juftin. Dial. p. 323.
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Tm c. dering en wedergeboorte alleen gefchiedde, wanneer zy zich zelvenGode

overgaaven, en door Chrijlus nieuw gebooren wierden, (fcowoTroujöéras} (f)

„dar, wanneer zy na de gelijkheid des Vaders van nieuws aan gebooren,

„endoor de aanneeminge des waarachtigen gemaakt worden ,zy ook met

,, eene de verwerringe van haar aangebooren weezen veranderden, (g) Want
„hy was gekomen om haar alle door zich zelven te verloflen , die door

„hem tot God wedergebooren werden, (h) Welke nu aan den Heere

„geloofden, die waaren niet meer zoodanig, als zy van den beginne af

„aan gefchaapen geweeft waaren. (i) Want, als hy hen tot vergeevinge

„der zonden erkende, heeft hy gemaakt, dat haare ziele een andere ge-

„daante heeft, als een kindeke, waar meede hy hen ook van nieuws aan

„ geformeei t heeft, (k)

oeioove. 15. Dit alles nu fchryven zy het leevendige geloove aan Chrijlus toe,

door welken zy ook maar alleen gerechtvaardigt en geheyligt worden.

„De Duyvel was ons naby , en wilde ons tot zich trekken , maar de
„kracht Gods, die door Chriftus ons gegeeven is , drijft hem van ons.

Rechmar. ,) En wy zijn gelijk als uit het vuur gerukt, naamelijk , van de voorige
d,gt

- „zonden gereynigt, en door de ellenden en vuur-proeven op de proef

„gezet, waar meede ons de Duyvel en zijne helpers oeifenen. Waar
„uyt ons Jefus de ZooneGods weeder trekt, die ons met het toebereid-

de lijden wil aandoen , wanneer wy zyne gebooden metterdaad vol-

„ brengen, en hy belooft ons een eeuwig ryke door zijne voorzorge te

„bereyden. (Q Want welke boete gedaan hebben , die zijn in het ge-

„ loove door het bloed en de dood van Chriftus verzoent , die eeven

„daarom ook geftorven is. (ni) Veele van haar moeten door de gehoor-

„ zaamheyd van een menfeh , die de eerfte van eene Maagd gebooren is,

„rechtvaardig en zaalig worden. (V) Het geloove aan God maakt recht-

„ vaardig, (V) en die daar gelooven, aan die is de dood des Heereneene
„heyligmaakinge en vergeevinge van haare voorige zonden geworden.

,(p) Wat nu de menfeh door zyne onachtzaamheyd en ongehoorzaam-
,heyd op hem gehaald heeft, dat fchenkt hem God nu door zynevrien-
.delijkheyd en barmhertigheyd, dewyl de menfeh hem gehoorzaam is.

y> (q) Want in hem te gelooven , is niets anders , als zynen wille te

„doen. (r) De verloflinge is een groote werkinge der vryheyd , en een

„ volkomene onderwerpinge en aanmatiginge teegens onze vryheyd. Want
„wy werden daarom niet verloft, op dat wy nu van hem zouden afwy-
„ken, maar, op dat wy hem dies te meer zouden beminnen, hoe meer
„wy van zyne genaade verkreegen hebben. (5) Want dit is juift de
„langmoedigheid Gods geweeft, dat de menfeh door alles heene ging,

„en hem leerde kennen, ook tot de opftandinge der dooden kwam , en
„in der daad gewaar wierd, waar van hy vry geworden was : op dat hy
„alzoo den Heere dankbaar zoude weezen , en de gaave der onfterffe-

„lijkheid van hem ontfing , op dat hy hem dies te meerder lief had-

3>de. (i)

Bekeerin- 16. De bekeeringe des menfehen befchreeven zy aldus , wanneer ze de
gc - ongeloovige daar toe aanmaanden. „ De menfeh moeft overtuygt zijn

,

„en gelooven, dat de leere van Chriftus waarachtig zy , ook moeft hy
„vaft beiluyten alzoo te leeven

;
als dan moeft hy verder God bidden,

„en de vergeevinge van zyne voorige zonden van God zoeken, op dat

„ hy alzoo weedergebooren , en van de zonden bevryd wierde , en van
zin-

(ƒ) Juftin. Apol. tl p.93. (£) Tatian. Or.p. I451

- (b) Iren. it. c. 30. (i) Baruabas
Epift.p.44. (k) Ibid.p. 14. (/) Juftin. Dial.p. 344. (w) Ibid. p. 22.9. (») Iren. 111. c. 20.

(o) Idem iv.c.13. (/>) Ibid.c.4j-. (?) Theoph.l.u.p.103. (r) Ircn. iv. c.14. (i) Ibid.

c.27. (t) Idem m. c. 22.
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„zinnen mocht veranderen, (r/) Wie nu noch voor zich zorg draagt, ,£"£;

„de zaaligheyd verkrygt , en op God vertrouwt , die heeft dan alkragt,

„dat hy de Chriftus Gods erkenne , en volmaakt en gelukzaalig wcr-

„de. (a*) Hy moet van zinnen weegens zijne zonden veranderen ,

3 , en erkennen , dat deeze de Chriftus is , en zijne gebooden houden,

„zoo zal hy de vergiftenis zyner zonden krygen. (y) Want hy heeft de

js, rechtvaardige en reyne tot de bekeeringe niet geroepen , maar de god-

„looze , onreyne , en onrechtvaardige. De Heemelfche Vader wil

„ook liever de verandering , als de ftrafte des zondaars. (z) Doch Genaade

dat dit uyt loutere genade geichied , bekennen zy insgelyks meede. £y
°ds d" r

Meent gy wel , zeggen ze, dat wy dit ooyt in de Schrift hadden konncn

•ver(laan, zoo wy met door den wille Gods , die het alzco begeert heeft,

genaade hadden ontfangen? (a) Daarom herhaalden ze uyt Paulus, Dat
de gaa-ve van hun heyl met van haar , maar van God was. (b) IVy zijn

een dof hout , en zouden nooyt vrugten ten leeven draagen , zonder de lïcc-

melfche vrywillige reegen: Edoch fpraaken de Leeraars in die tyd van dit

punt wat vryer , wyl de ftrydigheeden toenmaals noch niet aangegaan

waaren, gelyk de volgende bekennen, (dj Daarom fchreeven zy , Dat Van d«

de Propheeten en Apo(leien de menfehen tot regtvaardigheyd aangemaant
'

hadden , om het goede te doen , nadetnaal dat zelve in hen ia-as. {e) Ja
dat de Heere niet alleen in de werken , (en alzoo na de weedergeboorte)

maar ook in' t geloove, (en alzoo voor en in de zelve) den menfehen een

vryc eyge wil hadde gelaaten , daar hy zegd : U gefchiede na uw geloo-

ve. JVaar meede hy aangewcezen heeft , hoe het geloove den menfehen

fjgen is , om dat bj zijn zin heeft, (f) Gelijk als zy ook van het eeven- Gods es*

beeld Gods, niet na de hier navolgende Hellingen leerden , als daar zy

de woorden: Laat ons menfehen maaken , naar ons beeld en gelijkenis , al-

leen op Chriftus duyden, en daar by leeren: Dat voor den val de menfeh

wel het beeld Gods genaamd is , maar zoo niet bewezen geworden , om
dat de Zoone Gods nog geen menfeh geworden was. (g~) Insgelijks, dat de

menfeh met van God volmaakt was gefchaapen geworden, (hj Dat de

Schepper in de menfehen iets hadde nytgelaaten , 't welk hier na het woord

•volvoert hadde. (1) Ja dat de menfeh van het begin nog (Ierffelijk > nog

onjlcrfehjk gemaakt was : het eerfie niet , dewijl hy anders God gewor-

den was: het laatjle ook met , nadien God anders een oorfprong van zyn

dood had konnen genaamd werden, (k)

17. Na de weedergeboorte ftonden zy den menfeh gaarne toe , dat Houding

hy de gebooden Gods konde en moeft onderhouden. Dit nu was veel dln.
6" 1-

meer de teegenwerpinge der ongeloovige : ,, Uwe gebooden in 't Euan-

„o-elium zyn zoo groot en wonderbaar , dat wy meenen , dat niemand

„die houden kan. (/) Dog de Chriftcnen bekenden , dat het woord des

„Vaders wel de ziele vry maakt , en door deeze ook het lichaam vry-

„ willig reynigt. Waar door ook de banden der knegtfehap waaren weg
„gedaan. Maar de inzettingen der vryheyd waaren nu ook verder uyt-

3,o-ezet, en de onderdaanigheyd onder de Kooning ftrekte zig veel ver-

3 , der uyt, op dat niemand te rugge ga, en voor den geene, die hem vry

„ gemaakt heeft , onwaardig zy. Waarom de Heere in plaats van het

„ gebod : Gy zult niet echtbreeken , ook uw' booze luft verbooden (en

„ alzoo alle de gebooden uytgebreyd) heeft , Want zoo heeft hy de Wet
P 2 vervult,

(a) JuftinusApoI.il. p. 93. (*) IdemDial. p. 2.25-. (y) Ibid. p. 323. fz,) ld. Apol. ir.

p.62. (.<) Dial. p. 27. (0) Iren. ui. c. 22. U) Ibid. c. ly. (J) Augullinus 1. 1. adv,

Julian. Pelag. c. 2. (e) Iren. iv. c. 32. (ƒ) Ibid. (g) Idem l.v. p. f49. (h) Idem iv.

-.73. f») Idemv. p.j-48. (k) Thcoph.1. 11. 0) J«ltin. Dial. p. 117.
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Jaar C.

tot CC.

Kenteeken
der Chri-

ftcnen.

Reinig-

heid, hei-

ligheid des

leevens.

Van de
vereeni-

ginge met
Ood

,

Ruft in

Chriftus.

„vervult, en volvoerd.fwzj En dat dit het kenteeken derwaare Ghrijlenen

is, dat zy aan Chriftus gehoorzaam zyn. „Al wie zoo niet en leefd
,

„als hy geleefd heeft, fchreeven ze aan de Heydenen , dat is een gewis

„bewys, dat hy geen Chnften is,fchoon hy al met de tong de Iêere van
„Chriftus bekende. Want hy zegd, dat die niet zaalig zullen werden,

„die het alleen bekennen : maar , die ook haare bekentenis met de wer-

„ken bekrachtigen. (n) Daarom befchreeven zy zig zelfs, als menfehen,

„ welkers ganfche leeven tot God , als tot een reegel en nchtfnoer
, ge-

dicht wierd, op dat een ieder zich voor hem onberifpelyk en onftrafre-

,,lyk bewees, en ook niet met gedachten de geringfte zonde beging, (o)

En alzo bevlytigden zy zich, om „een reyne en met heyligheyd bewaar-

de ziele te hebben , als welke God alleen eyfehte
; (p) en zulk een

„ wandel met God , daar niets kwaads altoos in befpeurd wierd. (q)
„ Die nu God vreezen , zeyden ze , en aan de toekomft van zyn Zoon
„gelooven, en die den Geeft Gods door het geloove in haare herten heb-
„ben, die heeten met recht reyne, geeftelyke , en Gode-lievende men-
„fchen. Want zy hebben den Geelt des Vaders , die de menfehen rey-

„nigd, en die hen tot in 't leeven Gods verheft. Want , gelyk als het
„vleefch zwak is, zoo heeft ook de willige Geeft een getuygemsvanGod
„ontfangen. Deeze nu is machtig om te volbrengen, wat hy heeft, (r)

En hier in bidden zy God , „ dat ze door Chriftus moogen bewaard wer-
„den, tot aan 't eynde, toe en voor hem onftraffelyk blyven. (s) Opdat
„zy alzoo waarachtig het PriefterlykegeflachteGods volmaaktelykwier-
„ den , door den Geeft Gods die in haar woonde. (O

18. Van het hoogfte doelwit der weederombrenginge , naamelyk, de
vereeniginge met God en Chrijlus , hooren wy alle de Leeraars niet meer
met zulk een nadruk en vierigheyd fpreeken , als de voorige , en na hen
nam de genaade altyd hand over hand af , hoe meer men begon zich de
de weereld gelyk te maaken , of ten minften , met hovaardye , twift-

zucht, nyd, en diergelyke, Gods kracht te verhinderen. Nogtans er-

kenden ze noch al , dat „ de menfehen dat eenige moeften zoeken, en
„ weeder verkrygen, wat zy te vooren verlooren hadden, en haare zielen

„met den H. Geeft verbinden , en alzoo haare vereeniginge met God
j, zorgvuldig verkrygen. (V) God moeite beginnen in ons te lichten, en
„in ons te woonen, het herte moefte een tempel des Heeren zyn. fv)
Uyt welke vereeniginge zy deeze gemeenfehap met God gewaar wier-
den , daar zy aldus van fpraaken : „ Wy verlangen na een geduurig reyn

„ leeven , en begeeren met God den Schepper en Vader aller dingen om
„te gaan , en te leeven , en wy gelooven , dat dit van die geene werd
„verkreegen, welke in der daad God bewyzen, dat zy hem volgen, en
3 , zijn ommegang lief hebben , waar in geen weerbarftige boosheyd te

„vinden is. (V) En hier uyt trokken zy de heerlijkfte vruchten van de
ruft m haare herten en van het leeven in Chriftus : „ Welke zich in de
„ leere van Chriftus oeffenen , dien gebeurt de allerliefFelykfte ruft , en
„wie de Chriftus Gods erkent, die geraakt ook tot de volmaaktheyd, en
„hy verkrygt de zaaligheid. (a) Derhalven zeyden zy van zich zelfs,

„God woont waarachtig in ons, gelijk als het woord van zijn geloof,
„het beroep van zyne belofte , de wysheyd van zijne rechten , de ge-
„booden van zyn leer, ja hy zelf voorzeyd in ons , hy zelf woont in

ons
(w) Iren. 11.0.5-7. (*) Juftin. Apol. 11. p. 63. (o) Athenag. p. 35-. (p) Juflin. Apol. 11

p.40. (?) Iren. 11. 0.57- (r) Idem v. p.ff6. (s) Jurtin. Dial. p. 247. (t) Ibid. p. 344.
(//) Ircn. p.j-fo. (*•) Tatianusi. p. if3- (y) Barnabas epift.p.if. (z.) Jultin. Apol. 11"

p. ƒ7. (0) Idem Dial. p. zif.
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„ons,wy , die in den dood gevangen laagen, en hy doed de deuren zijnes J""c."

„Tempels voor ons open. enz. (b) Ln van de zulke loochenden ze

niet, „Dat de kracht des Woords (Chrifti) haar oniterftelijk en als tot Jw^
„Gooden maakte, (r) De menlch moeite weeder tot de onlterftelijk-

„ heyd koomen , daar hy Gods gebooden onderhield , en hy moeite de

„onlterffelykheyd ook tot een loon hebben , ja God worden, (dj Ik

Jaate ltaan , dat ook daar door alle geloovige als een ziel , een hoop , en

de Gemeente , als een dogter Gods kierde, (e)

19. Eyndelijk was dit haare bclydenis van den toe/land der zielen na Tocfhnd

den dood. 'Dat de vrootne van de aarde aan die plaatsen gefield werden, na de

welke booven den Heemel zijn. (f) Zy blyven op een goede plaats , eu de
d0°

boozen aan een booze , en verwagten het oordeel. Welke nu waardig zyn

,

dat zy voor God verfchynen , die fierven niet meer. Maar de andere

werden gepijmgt, zoo lang als God wil , dat zy zullen leeven , en gepij-

nigt worden. (Op dat zy alzoo cyndelyk ook van de ftraffe moogen be-

vryd worden.) (g) De zielen der geloovige zullen aan een onzigtbaare

plaatsgaan , die haar van God befchooren is, en ze zullen aldaar , tot op

den dag der opjlandinge , blijven , daar ze ook op wagten. (h) Uyt wel-

ke en andere woorden men deeze (tellingen neemt , Dat de afgefcheydc-

rie zielen met zoo terfiond God in zijne volle hcerlijkheyd aanjehonwen ,

maar verborgen blijven , en behouden worden tot op de opjlandinge. (ij

Gelijk dan Juflmus byzonder zegd, Men moet God by zijn dood bidden

,

en door Chriftus flrijden , dat God alle booze Engelen van ons afwende ,

op dat zy de zielen niet verfirikken. JVant de zielen der regtvaardige

waaren onder zulke kragten vervallen, (k) Zoo zeer zelfs ftond het de
lieden toen ter tyd vry , de allervreemdfte leeren en wonderfpreuken

(paradoxa) opentlijk voor te draagen. Doch dit was haar gemeene
hoop, dat zy na hun dood in 't Paradijs zouden koomen. Zy berie- Pandji;

pen zich op de leerlingen der Apoflelen , dat die gezegd hadden , dat

de overleedene in 't Paradijs gevoert waaren. JVant voor de regtvaardi-

ge en gee/lelijke menjehen is het Paradys bereyd , en daar blijven zy tot

aan 't eynde der weereld , en ze zien de onveranderlijkheyd. (X) Van de vereng

cyndelyke verlolllnge der verdoemde voor Chriftus toekomlte beken- damden.

nen zy ook, dat de rnenfehen door de toekom/Ie van Chriftus van de boo-

ze geeften en alle Duyvelen , en ook van alle overtreedmge verlojl wor-
den, (ni) Andere leerden , hoewel niet zonder teegenfpreekinge , dat

de argfte zondaars , als Cain en de Sodomiten , van den Heere verloft

wierden, die, als hy ter Helle gevaaren was, na hem toegeloopen waa-

ren, zoo dat hy haar in zijn rijk hadde opgenoomen. (0) Verders wiften

zy ook van de toegezegde belooningen der vroome, waar op zy, volgens

haare eygene bekentenifle,ook zaagen. (p)

20. Onder de toekoomende dingen bewees Athenagoras de opfiandinge Tocko _

in een bvzonder Boek , eelvk ook de anderen hier en daar teegen de ™ nde

_ * r-t - 111J 11 //; dingen.

Heydenen. Zy lpraaken ook altyd van tweederleye toekom/ten van

Chriftus , waar van de eene nu reeds al gefchied was , verachtelyk en

ellendig ; de andere, wanneer hy van den Heemel met heerhjkheyd en

met een heyr van Engelen zal koomen. (q) Verder, Dat de leader door Nieuwe

Chriftus een nieuwen Heemel en Aarde fcheppen zoude. Deeze Chnfius
"e

aX'
'rt

F 3 zou-

(l>) Barnab. p. 44. (c) Juftin. Apol.I. p. 40. (d) Theophil. II. p. 103. (e) Juftinus Dial.

p. 287. (ƒ) Juftin. Apol. I. p. 40. (g) Idem Dial. p. 22.3. (b) Idem 1. v. fin. c. (/') Eraf-

mus Argum. ad (k) Juftin. Dial. p. 333. (/! Irenxus V. p. 5-47. (m) Idem II. c. ;.

(») Ideml.c. 29. (0) Juftin. Apol.I. p. 41. & II. p. 5-8. Athenag. Apol. p. 12. ken. I. c. 2. III.

•:.s- & IV. c. 28. (/>) Athenag. p. 35-. (?) Juftin. Apol. II. p. 87.
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jaatc. ~oade ook maakm , dat Jeruzalem zoude blinken als een altijd duurend

licht, (f) 't Welk zy dan breeder aldus verklaaren: „ God zal in 6000

H«ren" »jaaren alles voleyndeö. Want eene dag is by hem als 1000. jaaren,

„uyt den xc. Pfalm. Wanneer nu de Zoone Gods koomen zal , en-de

j,tijd der boosheyd verkorten , en de goddelooze oordeelen , Zon ,

„ Maan en Sterren veranderen , als dan zal hy op den zeevenden dag

„ruften, (f) De rechtgeloovige Chriftenen weeten , dat 'er eene op-

„ ftandinge der dooden geichieden zal, en dat zy duyzend jaaren in het

„weeder'opgerechte, opgepronkte en vergroote Jeruzalem zullen lee-

„ven, gelyk de Propheeten , Efaias, Ezechiel, en andere verkondigen,

't Welk zy dan uyt deeze, en de Openbaaringe van Joannes , bewyzen,

die byzonder voorzegd heeft , dat de geloovige van Chriftus 1000.jaaren

te "Jeruzalem zullen zyn, en dat hier na eene algemeene opjiandinge en oor-

deel zoude zyn, 't welk zy uyt Luc xx. verklaaren. (/) „ In hoe veele

„daagende weereld gefchaapen is, in zoo veele 1000. jaaren werd zy

„ ook voleynd, daarom zegd de Schrift in 't eerfte Boek van Mofes,
„God voleynde aan den zefden dag alle zyne werken, en rufte aan den
zevenden dag. Dit is een verhaal van 't geene te vooren gefchied is,

j,en eene voorzegginge van toekomende zaaken. Want een dag

,,is voor de Heere als 1000. jaaren. («) Wanneer de Antichrift alles

3 , in deeze weereld verwoeft zal hebben, daar hy drie Jaaren en zes

„maanden zal heerfchen , en in den Tempel te Jeruzalem zitten , als

„dan zal de Heere koomen van den Heemel in de wolken , in de heer-

5 , lykheyd des Vaders , om hem en de zyne in den poel des vuurs te

3 , werpen > als dan zullen de rechtvaardige de tyden des rijks voort bren-

3 ,
gen, de ruft, den zeevenden geheyligde dag, en aan Abraham de be-

„lofte van de erffenis weedergeeven. In welk rijk , na des Heeren

3 , woord, veele van het Ooften en Weften zullen koomen , en met A-
3,braham, Ifaak en Jacob aanzitten. (V) Andere plaatzen hier van,

als ook van de overige punten zal ik voor ditmaal voorby gaan.

(r) Idem Dial.p. 341. (j) Barnab.p.42. («) Juftin. Dial. p. 340. feqq. («) Irenxusv.c.23.

(x) Ibid. c. 2J-.

Eynde van 't tweede Boek.

HET
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HET DERDE BOEK.
Van de aanmerkelijkfte Kerkelijke Gefchiedeniflèn in

de derde Eeuwe.

HET EERSTE HOOFDSTUK.
Van de gefchaapenheyd en vermeerderinge der Chriftelijke Gemeentens

in deeze tyden.

§• i.

Et de lieden dan , waar onder de Chrijlenen 'm deezen tijd omhaal

moeften leeven , ftond het meeft eeven zoo , gelyk in de ne

" H
jtgm*

voorige eeuwe in 't begin in 't algemeen belchreeven is. ^hnfte*

De vervolgingen zullen het ook zoo aanftonds wel uyt-

wyzen , hoe de Grooten toen ter tyd teegen haar gezint

waaren. De Keyzers zelfs waaren gemeenelyk in het be- Ook V3B

gin van haare regeeringe wel taamelyk goedaardig teegens de Chriftenerii de *«)<««•

en dat wel door een Staat-reegel, om zig by de onderdaanen zoo veelte

vafter te (lellen , byzonder daar deeze lieden nu al een groot deel van 't

volk uytmaakten. Dog eenige bleeven haar ganfche leeven door deChri*

ftenen toegedaan, of ze lieten hen ten minften haare zaaken verrichten,

zonder dat zy haar vervolgd hebben, 't Welk men van Alexander Se-

verusy Gordianus , Philippus en Gallienus by na niet anders uyt de Hi-
ftorien zien kan. Ondertuflchen waaren echter de Prafidenten , Lands- luxt

hoofd-lieden, en andere Onder-Regenten dikmaals, veel kwaader, als de „^ó"

Heeren zelfs: miflehien om dat de Priefters en de Wysgeeren vryer toe-

gang tot hen hadden, als tot de hoogfte Majejieyten , en die zig de re-

geering meer aan wilden neemen, of ook moeften , als de Keyzers, die

gemeenelyk maar in dronkenfehap verzoopen laagen, en zich om andere

dingen, die haare behoudenis niet onmiddelyk raakten, heel weynig be-

kommerden. Om deeze reede leeft men van zoo veele Steedehouders

in de Win-geweften , die teegens de Chrijlenen zeer bitter zyn geweeft

,

als by voorbeeld , in Africa van VigelUus , Saturmnus en Scapula , in

Parthen van Plauticnus , in Cappadocia van Herminianus , te Antiochie

van Theotecnus , insgelyks van Demetrianus , en meer andere. (*)
2. De orde der Wysgeeren of Profefloren was meede een groote fteun- ne vyS-

zel der Heydenfe vyandfehap teegen de Chriftenen. Onder welke toen ^"n a
ter tyd beroemd waaren de booven gedachte Celfus, en dan Malchus , of ^«"«n

gelyk hy in 't gemeen genaamd werd , Porphyrius. Deeze was dies te factó.

gevaarelyker en bitterder teegen hen , door dien hy te vooren een Chri-

Jien was geweeft. (Vz) Weegens groote verbitterdheyd fchreef hy ook
teegen de Christenen wel 15. boeken. (£) Maar hy wierd van Apollina-

ris , Methodius , en daar na van Eufebius , Cyrillus , Philojlorgius , en ande-

re, weederleyd, daar hy dog ondertuflchen veele met zyneSophifteryen
af en te rug mag gehouden hebben , die hy uyt Artfioteles , en andere

vyan-

(*) Tertull. l.adScap.Cyprianus adv. Demctrian. Eufebius I. x. c.2. (a) Socrates 1. 111.
c.20. Augullinus I.i. deCiv.Dci c. 28. Conf.Voflius 1. 21. de Hiftor. Gr.c.if. (b) Suidss
h. v. conf. J. Gothofredus ad Fhiloftorg. l.ux. c. ij. p.3yo. SHolflenii difï- ling.
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vyanden der waarheyd, meefterlyk wilt by te brengen. Deeze aanvech-

tingen beltonden nu wel meelt in het difputeeren , waar by nog de bloe-
' dige raadgeevingen der Rechtsgeleerden kwaamen, welke tot de praffijk

traaden, en de Keyzers metter daad , uyt de gronden van haare rechten

en wetten, tot vervolgingen aanhitften. Dus klaagen de Chnftenen over

de anderzins beroemde, dog recht booze Rechtsgeleerde Ulpianus ,dieh

men nochtans in zoo veele volgt, dat hy alle de Antwoorden der voori-

ge Heeren opgezocht , en aan den Keyfer Alexander Severus getoond
hadde, hoe men deeze lieden , byzonder van weegen hunne t'zaamen-

komite ltraffen moeite, (V) met welke hier na de andere Julius Paulus

eeven zoo fcherp aangedrongen heeft , en de ChnHenen geen geringe

rampzaaligheeden door zyne antwoorden (refponfa) en raadpleegingen

(confdiaj berokkend heeft, gelyk het anders onder den AntichnH op
de Umvcrfiteytcn toegaat.

3. Zoo ongereymd en gruwelyk nu , als het Heydenfche weezen in

't algemeen was , zoo hart beitonden dog veele , byzonder onderde
Grooten nog daar op, en meenden , dat zy zonder nadeel van haar ge-

noegen, eer, en voordeel, dat niet konden laaten vaaren. Daar en tee-

gen de Jooden, zoo wel uyt deeze oorzaaken, als uyt haare gewoonely*

ke haliterrigheyd na Gods rechtvaardig oordeel , altyd verltokter wier-

den. Niet teegenltaande zy ook toenmaals haar land nog al moeiten
fchuwen, en niet een voet daar in, byzonder in Jerufalem

,

derfden zet-

ten , uyt krachte van het fcherpe Keyzerlyke verbod, (d) Niet te mirt

hielden zy zig nog voor onfchuldig, en haare dingen voor recht. Een
goed deel van haar trok naar Egyptcn en Afnca toe , zy lieten ook niet

na, daar ze maar dorften, haare Schooien op te rechten, byzonder in Ba-
bylonie , daar de Soranfe , Nahardeenfe en Pumbeditanfe fchoolen bekend
wierden. Zy deeden met fchriften wat zy konden, en maakten ontrent

het midden deezer Eeuwe hunnen Talmud in Palafiina op , en , na de
gillinge van zommige, gebruykten zy ook al den Targum , die van Je-
rufalem de naam had. Ja de Chnftenen moeten ook veel teegen fpraak en

hinder van haar geleeden hebben , wyl Tcrtulliamts en Cyprianus heele

boeken teegen haar moeiten fchryven : welke echter hen , neevens de an-

dere regte Chnftenen heel anders bejegenden, als hier na onder het open-

baare verval gefchied 19, gelyk men hier na breeder zal konnen zien.

4. Neevens en onder zodaanige machtige vyanden moeiten nu de Chn-
ftenen zich toen ter tyd ophouden, daar zy dan rechtfehaapen geoeffend,

en in 't geloof en geduld beproefd wierden. Ondertufïchen konden zy
dog, uyt de plaatzen, daarin zy leefden, niet ten vollen uytgeroeyt

werden : en , wanneer men al veele van haar op de eene plaats liet om-
brengen, zoo vonden zich echter altyd meer van haar daar teegen. En
daar door bleeven zy niet alleen in ftaat, en vermeerderden aan die ftree-

ken , daar in de voorige Eeuwe van gemeld is , maar zy breydden zig

altyd wyder uyt , zoo dat de vyanden niet wiften , hoe dat het mooge-
lyk was. Want Italië, Griekenland, Vrankryk , Afie , en Afnca, was
vol van Chriflenen; Ja Tertulliamis zegd regt uyt teegen de Jooden , die

hem licht over loogens hadden konnen overtuygen, indien hy valfch op-
gegeeven had: Voor Chnftus tvaaren nu alle poorten indefteeden en dorpen

open, aan alle plaatzen woonden nu Chnftenen, het rijke van Chriftusftrek-

te zig over al uyt. En een ander kort hier na : Daar zijn ontallijke Chri-

ftenen door de ganfche iveereld , en m gantfeh Griekenland , ja onder alle

an-

(*"> Laftantius 1. V. c. 11. {d) Tertullianus Apol. c.11. Eufcbius 1. iv. c. 6. Spartisnus

in Sevcr. (*) Tertullianus adv.Jud. fine. ,
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andere volkeren , welke haare vaderlijke inzettingen en hunne gewaande
t^"o.

c '

Gooden -verlaten , en zig onder de tugt en gehoor zaamheyd van Chrift'/s

hebben begeeven. (e) Ja een oude Hiftorie-lchryver fteld van de ryden

koorde vervolginge van Diocletianus daar by , dat de Chriflelijke leer e

onder alle lieden, zoo wel Grieken als Barbaat en , in een groote roem en ge-

rvgt was gekoomen. (f)

5. Buyten de landen en (feeden na , die wy in de voorgaande eeuwc
met Chrtftenen hebben bezet gezien, (waaronder Italië , frankrijk , Span-

je en Griekenland zonder twyltcl wel de voornaamlre waaren) zoo ge-

denkt Tertullianus ook wel uytdrukkelyk van de Duytjche , beneevens de nuytfchen

Sarmaten , Daeiers , Scythen , en veele andere landen van afgeleegene s^S»""

volkeren, en onbekende Eylanden,die men onmoogelykalle niet weeten

of tellen kan. (*) Aan alle welke plaatzen de naame van Cirijius nu regeer-

de, 't Welk aan een lchrander gemoed met reeden alle zwaangheyd heel Wel
beneemen konde, wanneer het maar die grootecnongewoonclyke voort-

gangen aanzag, welke, zonder eenig uytterlyk geweld of lift, en kloek-

heyd, enkel en alleen door de eenvoudige bekendmaakinge derwaarheyd,
or.trent het Chrifiendom voorvielen. Aangezien dit alles voor de men-
ie hel yke kragten t'eenemaal onmoogelyk was geweeft, by aldien niet een

hooger hand dit groote werk geholpen en vaftgefteld hadde. Zag men
nog daar en boven op degrouwelyke vervolgingen en heymelyke prady-
ken der vyanden , teegen de welke geen menich altoos met alle zynewijs-

heyd en ftandvaftigheyd voor zich zelven op mogt j zoo moeft men ge-

wiileiyk verbaaft liaan over de reegenftrydige werkingen , welke deeze

dingen hadden. Want, in plaats, dat zy het getal der Chriftenen had-

den moeten verzwakken , de anderen van haare gemeynfehap doen af-

fchrikken, en alles in verwernnge brengen , zoo zag men veel eer het

rechte teegendeel onophoudelyk gefchieden. En , wanneer de Chnlte-

nen zich uyt loutere ervaarenheyd , beroemden, dat het bloed der Chri-

ftenen> als het vergooten wierd, het zaad der Gemeente was , zoo kon-

den de Heydenen , teegen de klaare oogenfehyn , zulks niet loochenen.

En dit blyfd nu wel de hoofd-oorzaak des waldoms en van de behoude-

nis der Chriltelyke leere.

6. Midden onder de grouwelyke beroertens en vervolgingen, wierden f^
6
d
°n "

dikmaals wel de meelte zielen gewonnen. De Keyzer Scverus moet over- *«w»ig™-
...*-,-,. . • r * . .. *-> . Een.gen.

al woeden , zoo zeer hy wilde , Origenes bleef echter te Alexandrie wel oni
bekeerd

gemoed zitten, en leerde aan de ongeloovige den weg tot Chriftus. Ja -«vèeié;

hy overtuygde ook niet weynige van de voornaamfte, geleerdfte , en ver-

ftandigfte. (g) En, als den allarm met het oproer aldaar aanging , zoö
trok hy ondertuflehen naar Patefttna , leerde te Cafarea met groote toe-

loop , waar heen zig de menfehen van alle plaatzen begaaven , om hem
te hooren. (h) Ondertuflehen klonk de roep van hem zoo wyt, dat ook

een kleyne Kooning, of Vorft uyt Arabie hem tot zich liet haaien , om
van hem in 't Chriftendom onderweezen te werden. (Y) Alwaar wel be-

halven dat al reedelyke fterke Gcmeentens mogten zyn , door dien 'er,

ontrent deeze tyd, van wel twee Öpzienders van Arabie gewag werd ge-

maakt, (k) Onder Valerianus ging het eeven zoo toe, dat Dtonyfiuswan nionyÜus

Corinthe by die vervolginge na Lybie in ballingfchap verweezen wierd , J^"~

dog , maar alleen tot bevorderinge van het Enangelium. Aangezien hy

»

midden onder de vervolginge en fteeniginge der Heydenen, allengskens,

, door

(e) Origen. 1. iv. -s&i *(%£< (ƒ) Eufeb. llx. c, X. (*) Tertullianus adv. Jud. cap. 7:

U) EuTebius vi. c. 3. (b) Ibid. e. ao. (»') Idem 11. c. 19. (*) Ibid. c. s-

I. Veel. Q.

11US.
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j^r cc. door zyne doordringende leereen voorbeeld hunne herten won, en de eerfta

aldaar ecne Gemeente ftichtte.fT) Alzoo nu de onruftige ryden hetwerk

des Heeren in zyne voortgang niet hadden gehinderd , zoo gefchiedde

het ook niet minder, wanneer de Chriftenen een weynig lucht en vryheyd

kreegen ; toen hielden zy nog veel minder op, en beiteedden haarentyd

en geleegenheyd geheel en al aan de verkondiginge van de weg des lee-

vens. Zoo dat op dceze wyze de vyanden in haare gedachten heel kwaa-

lyk daar aan waaren , en wel noodzaakelyk met groot verdriet en bitter-

heyd moeften toezien, hoe dat op beyderlye aart geen ftooren , nog wee-

ren meer helpen kon. Vielen zy op de Chrijlenen aan, en gingen ze met
lafteringen , martekfatie , en moorden op haar los, zoo wierden zy naar

hunne meening maar des te halfterriger > lieten zy hen vry door gaan

,

zoo breydde zich dat gewaande vergift te bekwaamer en ongemerkter

uyt: in 't korte, wat God wilde hebben , dat konden deeze ellendig©

fchepzelen ook toen ter tyd onmoogelijk niet beletten.

7. Het is ook zeer aanmerkelyk en aangenaam, 't geene Evfebms van

den toeftand voor de laatfte vervolginge, gedenkt , die hy zelfs voor een
v^i^d groot gedeelte beleefd gehad heeft. De grooten aan 't Hof, en de Key-
ftêmnün zer zelf lieten toen aan de Chriftenen heel veel vryheyd , en mochten wel
' Hof

' lyden , dat haare amptenaars openbaarlyk voor haare uogen de voornaam-

fte Hukken des Chriftendoms oeffenden. Ja de Chriftenen hadden meer
gunft en gehoor by hen, als andere, gelyk als 'er van Dorotheus , Gor-
gomus , en andere , verzeekerd werd j de meenigte der geloovige wierd
dan overal zoo groot , dat zy aan de voorige plaatzen haare vergaade-

ringen niet meer houden konden, en na grooter omzien moeften. Zelf
Mamza de de m0eder van de Keyfer Alexander Scvems , Mamaa genaamd , wierd
Keyzerm J . ,_ _ D '

hoordori- begeerig om den toenmaals beroemde Leeraar Urigenes te fpreeken. Zy
liet hem ook, als zy te Antiochie was, door haar lyfwacht by zig roepen,

en hoorde hem een goede wyle van de heerlykheyd Gods,envande God-
delyke leere, fpreeken. Gelyk zy dan ook, als een godvruchtige en be-

zaadigde vrou, geroemd, en van andere verzeekert werd , dat Origenes

haar in 't Chriftendom waarlyk onderweezen heeft. (V) Ten minften is

het gewis, dat God dit alles door zynen heyligen raad , en tot een goed
eynde, zoo heeft gefchikt. En, genoomen dat deeze aanneeminge van

't Chriftendom nier zoo ruchtbaar of bekend geworden waare , zoo kan
'er dog in 't geheym en in 't herte meer voorgevallen zyn, als de andere

hebben konnen bemerken. Inzonderheyt , daar deeze vrouw, Weduwe
zynde, afgeleefd was, en daarom in eenzaamheyd en ftilte, buyten on-

ruft en opzicht van 't Hof, zal gebleeven zyn.

phiiippus 8. 't Zelfde is ook te overweegen by 't verhaal van het Chriftendom

bferYofhy van een Rooms Keyzer genaamd Fhdippus de Arabier. Want, alhoewel

anders onder de Chriftenen gewoonlijk en ooknoodzaakelijkwas, het ge-
een Chri-
ften is

worden. iQ0f mee(je uvterlijk met woorden ende werken te belyden : zoo kon het

dog zomwijlen gebeuren, dat waarachtig bekeerde , byzonder in 't be-

gin, en uyt groote zwakheyd, uyt vreeze , of andere oorzaaken , hen

^yT,yke °nder de meenigte van de onreloovigen ftil hielden, of dat ze, door
Cjodes wonderbaare ichikkinge, zonder hun toedoen , zijn verborgen ge-

bleeven. Zoo is ook wel te gelooven , en uyt veeIe omftandigheeden
der Hiftorien te befluyten, dat onder de Grooten te Roome meenig Chri-

firn

(/) Eufeb.vn.cn. (Eufeb. iix.c. 1.) (w) Ibid.l.vi.c.21. (») Suidas in a^inn. Nice-
phorusv.c. 17. Zonaras Annal. Tom. n. p. 22^. Hieronymus de Scr. Eccl. in Orig. Orolius
1. vn.c. 18. Adv. Chron. JEt. 6. Gedrenus, Syncellus, Glycas. Conf. Wetilenius ad Origenis
Dial. cont. Mare.
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Jien al heymeÜjk heeft gefchuyld , dien God heeft verborgen gehouden > <*""<£?.•

dewyl hy dezelve tot zyn belydenifle , en het daar op volgende lyden

nog te zwak heeft bevonden. Dit mag nu wel met deezen Keyzer Phi-

hppus ook in 't begin bedektelyk gefchied zyn , alzoo hy met Origenes

maar fteels gewyfe heeft brieven gewifTeld , die hy anders wel opentlyk

hadde konnen laatentotzig komen, indien hy'taan alle de weereld hadde
willen bekend maaken. (0) Waar door dan ook Origenes felfs met de an-

dere Schryvers dies tyds met een goed inzicht hier ar niet zonderlyks heb-

ben verhaald , tot dat Eufebius , die zaak eerft van andere vernoo-

men hebbende, dezelve heeft befchreeven. (p) Vermits zy van diergelij-

ke zaaken Weynig roenlens maakten , als ergens groote perzonnagien

Chrifletien wierden , veel min 't zelfde overal verbreydden , maar in de

grootfte nootzaakelykheyd alleen dezelve bekend maakten, gelyk ons de

Exempelen doorgaans zulks leeren.

9. Ondertuflchen hebben dog van de bekeeringe van Philippüs de vol- %
wy,h

'M

gende Hiftorie Schryvers duydelyk getuygd. (cf) De Heydenen hebben
tryt onweetenheyd , en de Chriftelyke Schryvers buyten twyfFel uyt ont-

zag, jeegens Cotijlantyn de Groote , daar af ftil gezweegen, om welke te

benaagen , Eufebius ook namaals na zyne gewoonelyke pluymftryke-

rye,dit opentlyk als herroepen, en deezen tot den eerften Chriften Key-
zer gemaakt heeft. Waar van ook miffchien defTelfstwyftelachtige voor-

ftellinge van daan komt , daar hy verhaald dat het bekende gerucht liep,

öf de fchriftelyke getuygenifïe , (x.vnxi AoV<§^) gelij k het na den letter ey-

gentlijk ftaat: hoewel hy maar het gemeene leggen by de gefchiedenifTe,

op wat wyze Philippüs door den Opziender van de Gemeente was afge-

houden , verteld , maar niet by de faake felfs , welke hy voor zeeker en-

de gewis houd, naamelyk , dat hy t'eenemaal een Chriften is geweeft :

XdxTzavJv óVla, Chrtftianus nafnque erat, want hy was een Chriften , gelyk

de Overzetters ftellenrmaar de geheele gefchiedenifTe verhaald hy aldus:

Als Philippüs na zijn bekeeringe in de nacht voor Paajchen , met de Ge-
meente geneegen was te bidden , zoo weygerde den opziender hem in te

laaten , tot dat hy zich bekend maakre , en zich onder het getal der böet-

vaardigen fteldc. Daar beneevens zeyde hem ook dezelve onbefchroomd

aan , dat hy niet eerder tot de Gemeente aangenoomen zoude werden

,

tot dat hy deeze boet-ordeninge voldaan hadde , alzoö hy veele en groo-

te buytenfpoorigheeden begaan hadde. Waar na de Keyzer zig ook ge-

voegd, en zijne oprechtigheyd en befcheydenheyd , in de begeerte naar

de vreeze des Heeren met 'er daad betoond heeft.

10. Schoon nu decze veranderinge van Philippüs mogt onbekend zijn,

zoo zeggen dog de Hiftorie Schryvers, dat Decius , zijn navolger in 't

Rijk , uyt grooten haat teegen Philippüs , de Chriftenen heeft beginnen

te vervolgen, na dat hy deezen , met den anderen Philippüs ,' hadde om
het leeven gebracht. Ja dat hy zelve met deeze vervolginge teegens de
Godsdienft van Philippus, groote wreedheyd bedreeven hadde. (r) Uyt alle

het welke te zien is , dat het niet zoo t'eenemaal bedekt is gebleevCn,

a * hoe-
(o) Eafèb. vt. c. 39. & Chron. in Philrpp. (ƒ») Idem vi. c. 37. {(f)

Hierom 1. c. Nficepho-

rils v. c. if. Cedrcnus Comp. Hillor. p. 111. Georgius SynceUus Chron. p. 362. Cafllodorus

Chron. Orolius vïi. 28. Vincentius Lirinenf. Commonit. c. 23. Chronicon AIcxaudrin. ad Aun.
5760. Beda de vi. ^ïtat. pag. 167. & de Temp. c. 22. Ado 1. c. Frcculfus irl Chron. Tom. 1 1.

Lib. in. c. 2. Aéb Pontii ap. Baron. A. CCXLVI. n. 9. Martyrologium Rom. Adonis & U-
fuardi d.4. Mai. Regino Prumienlis Lib. 1. Chron. p. s- Marianus Scotus Lio. xxii. /Erat. 6.

ad A. C. 147. Otio Frifingenfis lib. 1 11. Chron. cap. 34. Lambertus Schafnaburgenfis de Reb.

Gcrm p. 1
5-

1 Engelhulius Chron. p. Só. Hermannus ContraSus Chron. p. 107. Gregorius Al-

bupharajus Hift. Üynait. vu. p. So.Eut'cb. Vit. C. M. lib. iv.c. 62. (?-) Eufeb. Chron. ad
Ann. I. Decii & Hilt. Eccl. c. 39. Hicronymus de fcr. c. f4. Orofius Vu. c. 11. Jornandes lib. I.

de fuccefl'. Temp. Nicephoru$ v. c. 2.7. 31. 33.
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Jt*ccc
c ' hoewel de brieven van Origenes aan Philippus , en zynhuysvrouw Severa^

in 't geheym gefchreeven zijn , van de welke de oude met groote zeeker-

heyd gewag maaken, in zoo verre zelfs, dat Enfebius getuygd, dat de-

zelve nog by zijn tijd, te zien zijn geweeft, en , dat hy ze , met veele

anderen, in een boek hadde verzaameld. 't Zelfde heeft ook Hieronymus
namaals rond uyt bekend, dat zy toenmaals nog niet, gelijk daar na is

komen te gebeuren, zijn verlooren geraakt. Zoo kan hier het vermoe-

den ook geen plaats hebben , als of de Hiftorie Schryvers de naam van

deeze Keyfer Philippus voor die van een ander man van gelijken naam,

welke in Egypten voorzitter, en een Chriften was geworden , hadden

genoomen , door dien zy immers wel uytdrukkelijk den Keyzer , met
deffelfs Huysvrouw , by naamen noemen , en zulks wel niet lang na de

tyden van deeze Keyzer. Veel weyniger kan men ook bewyzen , dat

Philippus zich maar zoo hadde gelaaten , en andere konftenaryen daar on-

der gezogt •, welk vermoeden t'eenemaal ongegrond is , en niet kan toe-

gelaaten werden.
zyn (-oed n. Genoomen ook, dat hy in den beginne zyner Regeeringe groote
*ïJ"8

' buytenfpoorigheeden begaan hadde , en met zyne gedenk-penningen en

andere gedenk-teekenen , hadde te kennen gegeeven , dat hy een Afgoo-

den-dienaar, en het Heydendom toegedaan was , gelyk het ook zeekef

zoo is : zoo is dog dit alles voor zyne bekeeringe tot het Chriftendom

gefchied, overmits hy nog al ettelijke Jaaren voor zijn bekeeringe als een

Heyden heeft geregeert. Daar en teegen geeft men getuygenifTen van
hem, dat hy namaals, by de fchoufpeelen van het Roomfche volk , ge-

naamd ludifeculares , of Eeuw-fpeelen , nooyt op het Capitool is gegaan,

gelijk men anderzins gewoon was te doen , om aan de Afgooden aldaar

te offeren. (V) Om niet op te haaien , hoe veel goede dingen hy anders

gefticht heeft , daar hy de vuyligheeden der Poëten , om geen ergerniffe

te geeven , beteugeld , (V) en een feekere fchandelyke maniere van leeven

toe» de t'eenemaal heeft uytgeroeyd. (ti) Wil men echter in teegendeel zeggen

,

«„""" dat Philippus tot de opentlyke oefFeninge van de Chriftelyke Godsdïenft

,

geen toebereydzelen gemaakt, geen Kerken geboud, de Kerken Leeraars

met geen noodigebezoldingen verzorgd, en zigweynigby dezelve inach-

tinge gebracht heeft , gelyk Confiantmus gedaan hadde •, zoo ftaan wy
gaarne toe,dat geen van deeze dingen tot zyn lof gezegd werden. Maar de
gefchaapenheyd dier tyden was met die van Conjlantinus ook geheel en al

onderfcheyden. Wy zullen hier na zien, dat de Chrifienen dier tyden zeer

talrijk, en byde Grooten van 't Hof zeer aanzienelyk waaren, zooenin
diervoegen , dat Conftantinus niet konde naarlaaten fig haarer aan te neemen.

Daar en teegen was in deeze tyden niets verachtelijker , ellendiger noch
zwakker , als de Chrijlenen ; vermits ze wel veele in getaale waaren , maar zy
beftonden meelt uyt een gering en zeer flecht zoort van volk. Zoo dat

Philippus in groot bedenken nam , om het Heydendom opentlyk te ver-

ftooren , hunne Tempelen om te keeren , en hunne Afgooden te verwer-

pen , enz. om dat hy dog haait van de groote meenigte , zoude zyn on-
derdrukt, ende zijn voorneemen t'eenemaal verydeld. geworden. Het is

genoeg dat hy de Chriltenen onder zijne regeeringe groote vreede en ruft

heeft te weege gebracht > het welke een groot teyken van zijn geneegent-
heyd tot haar was, ende geen kleyne vertrooftinge aan de arme vervolg-

de menfchen heeft te weege gebragt.

12. Hier over heeft nu wei elk een de vryheyd, om daar van na zyn
eyge

(s) Orofius vu. c. 20. Frcculfus I. c. (/) Apud Baronium 1. c. (*) Lampridius ia
Alcx. c. 8.
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eyge believen te redeneeren: gelyk ik ook zelve doe» alzoo ik oorzaake J'cccf
hebbe gevonden, om myn gevoelen te verlaaten , in het geene ik , irt

de befchryvinge van de eerjie Chriflenen->&xix ontrent hebbe bygebrachtj

het welke ook de voorgemaakte Hellingen niet nadeelig zyn kan> alzoo
dezelve reeds op andere gronden al te zecker fteunen. Ondertuflchert

kan men dog door deeze korte voorftellingen zien j hoe verre de Lof-
tuytingen van de Hiftory Schryvers van Con/tantinus gaan , als zy hem voor
den eerften Chriften Keyzer verheffen. Aangezien Eufebms op dezelve
tyd en kort daarna verfcheyde andere Hillory Schryvers onbefchroomt
hen verlaaten, en Philippus voor getrokken hebben. En wje weet ook*
of het voor het rechte Chriftendom niet is beeter geweeft , dat deeze
Keyzer geen groote ftaat daar op gemaakt, en geen uytterlyke fchyn en
pracht met zich in de Kerk gefleept heeft , gelijk daarna Conflantintis

heeft gedaan. De meenigvuldige beroertens en kaftydingen waaren dé
Chriftenen in die tijd veel beeter , en den Leeraaren tot de trouwe en
ootmoedigheyd veel nutter , als daarna de hooffchc maakyden , Voor-
rechten en rijke giften van Conftantinus. Als men maar den rechten aart Vart

\ Chriftendom , na deszelfs gronden , een weynig betracht , zoo zal het

niemand ongerymd konnen voorkoomen , het geene ik hier fchryve.

Echter vinde ik noch daar en boven zeer veele aangenaame en braave
Schryvers, die met my in deeze zaake overeen komen. (V)

13. Voor 't overige blykt uyt dit geheele Hoofdftuk in 't algemeen lY*
1"'"

zeer klaar , dat het grootfte en voornaamfte , aangaande de bekeeringe
jJ"J„

"

der ongeloovigen, inde eerfte en tweede Eeuwe , is voorgevallen , en
dat de Gemeente daarna niet zoo zeer in getaüe is vermeerderd , als ze
wel aan Leedemaaten is verfterkt geworden. Want het Chriftendom
Was nu reets over al verbryd , eenige weynige Landen uytgenoofnen

,

tot dewelke daarna noch eenige gekoomen zyn. Ondertuffchen vermeer-

derde zich het werk noch verder in huysgezinnen en byzondere perzoo-
nen, na dat de Regenten by tyden en wylen veel goedheyd voor hen
hadden , en groote vryheeden aan hen vergunden. Inzonderheyd ver-

meerderde den aanhang der Chriftenen zich uyttermaaten zeer onder de
groote en magtige, zoo dat hunne zaake aanftonds daar door een ander

aanzien kreeg , daar het tevooren alleen onder gemeene menfehen Was ge-'

bleeven. En deeze zoo uyttermaaten groote vermeerderinge der Chrifteneri

in de voornaamfte plaatzen, veroorzaakte zeekerlyk aan 't Hof eengroot

nadenken , en het maakte de dwingelanden bezorgt , hoe zy het gedreig-

de ongeval , na hunne meeninge , beft zouden voorkomen , alzoo zy *

naar hun verftand geen ander befluyt konden maaken , als dat dee-;

ze groote meenigte, ook groote veranderingen in den ftaat zoude maa-
ken , daarom was in haare gedachten vuur en zwaard het zeekerfte mid-

del , en zy begoften alzoo die gruwelyke vervolgingen , welke ook dies

te fchrikkelijker en grooter waren , na de maate en 't getal der Chrifte-

nen , die voor de hand kwaamen , met de welke men te doen hadde y eri

die men gaarne op eenmaal wel zoude hebben willen uytroeijen.

(x) Baronius A. CCXLVII. Huetius tib. 1. Origen. c. 4. Natalis Alexander Drfïï Spond3riu?

An. CCLVJ. & CCXLIX. Fleurus lib. vi. Hift. Eccl. p. 15-3. To. 11. Centur. Magdeb. 1 1 1. c,

2. p. 6. Ofiander Centur. III. L. II. c. 12. Bucholierus Chron. Gualrerius Fab. Chrorr. p. 217.

Hottingerus cap. m.Hift.S. p.107. Pareus Med.H.E. p. 161. AlftediusChronol.p. 190. Drefle-

*os P;II. Ifag. Hift. p. 308. Boihornius p. 2iy.Hift. Univerf.leMoyne Var. S.proleg. & Not. p.

ïioó. 1 109. Horncjus. Pappus aliique dubitantcs ac omnino P. de la Fayc* & Ncumannus è\{£

fiugul.

Q.3 HÊ'Ï*
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HET TWEEDE HOOFDSTUK.
Van de Hoofd Vervolgingen der Chriflenen in deeze Eewwe.

Hoe fig
'

Septimus
Severus

teegcns de
Chriltenon

«dragen
necH.

Verdeedi»
gi»g-
fchrift van
Tertullia-

nus.

Vervolgin-

ge ondee
Severus.

Was feet

groot.

Te Alex-
andrie.

Hierom begon metter haaft weederom de vervolginge , in het tweede

of derde Jaar van deeze Eeuwe , nadien dezelve ter naauwer nood
onder M.Antoninus een weynig tijds hadde opgehouden. Want 3 alhoe-

wel de Keyzer Septimius Severus zelfs de oorzaak daar af niet was , zoo
gingen nochtans de Landvoogden in de Provintien met de arme men-
fchen flecht genoeg om , gelijk men aan Plautianus , Vigellius , Satur-

ninns en Scapula kan zien, aan welken laatften Tertullianus hier overeen
eygen gefchrift heeft laaten afgaan. Waar in hy den Keyzer Severus

prijft, dat hy een zeeker Chriften, genaamd Proculus , tot zich hadde
genoomen, en tot aan zijn dood in zijn Paleys behouden , om dat hy
hem eens van een zeekere krankheyd , alleen met olie , geneezen had.

Insgelijks, hoe hy veele luyden hadde geroemd , en tegens het woeden
van het gemeene volk verdeedigt , fchoon hy wel wifte , dat zy van dee-

ze Sefte (zoo noemde men het Chriftendom) waaren. Maar het heeft

niet lang, met deeze gefchaapenheyd van zaaken , geduurt. Want kort

daar op was alles uyt, en deeze Schryver vond noodig, een uytvoerlijke

verdeedigings-fchrift aan de Roomfche Regeeringe te fehryven. Waar
in hy de onbillikheyd en den grouwel deezer vervolginge wydloopig
voorfteld, gelijk men die nu noch in onze taal kezen kan. (*)

2. De vyanden der Chriflenen bliezen den Keyzer zoo lang in de
ooren, en ze ftelden hem het naakende gevaar van den ftaat vooroogen,
dat hy zich ten laatften, in het tieride Jaar van zijn Regeeringe , vond
bewoogen, om een bevel-fchrift teegens hen te laaten verkondigen , in

het welke hy op zwaare ftraffen verbood, een Chriften te werden, ofte
zijn, gelijk een Heydens Schrijver zelfs aanroert. (V) Waar door alle

beweegreedenen of verdeedigings-fchriften t'eenemaal te gronde vielen

,

en de rafernye wierd losgelaaten , om dit arme volk t'eenemaal te verflin-

den, zoo dat de droefheyd en het gejammer onbefchryfFelijk groot was.

Ook zoodanig zelfs, dat zommige van gevoelen wierden , dat de tyden

van den grooten Antichrijl (van dewelke men zoo veele Prophetyetthad-

de) gekomen waaren. (6) De oorzaake van deeze onrufte , zegt men
gekomen te zijn van een zeeker Chriften Zoldaat, welke by de monfte-

ringe den Laurier-krans, die de Heydenfche Zoldaaten op hunne hoof-

den droegen , in de hand hield , waar door alle de Bevelhebbers , zoo
wel. als de Keyzer , zeer verbitterd wierden, (c) Nu kan dit ook wel

zeekerlijk, tot deeze zoo groote,en kort daarop volgende wreedheyd,
geleegenheyd gegceven hebben j maar de hoofd-oorzaake hier af, was
voor 'tgrootfte deel de zorge en bekommeringe van de grooten , welke
men ook den Keyzer te gemoet voerde , dat de Chriflenen eens onvoor-
ziens alles zouden omkeeren, weshalven men haar hier inne noodzakelyk
diende voor te komen.

3. De onruft verfpreydde zich door het geheele Roomfche gebied, het

welke toen ter tijd het grootfte deel der weereld uytmaakte. In 't by-

zonder

(*) Tertullianus ad Scap. c. 4. Nicephorus V. c. II. (a) Spartianus in Sev. c. 17. Eufe-
bius vi. c. i.& in Chion. Hieronymus de fcr. c. 5-4. (b) Eufcbius vi. c. 7. (c) Tcrtull.dc
Cor. Milit.
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zonder was die te Alexandric buyten gemeen groot, door dien men alle J" r r
„
c -

de Martelaaren van geheel Ügypten en 'Ibebais daar na toe fleepte, om
dezelve door de gruwelijkfte pijnen en fmertenter dood te brengen. On-
der welke de Vader van Ortgenes , genaamd Lcomdes , wierd onthoofd, °r

jf*

neit

en defl'clfs goederen prijs verklaard , met deezen noeh kleinen Origenes ^ooL

vyf Weezen achter laatende. (Y) Deeze Jongeling was ookbynaaan zijn

dood gekoomen, indien zijn Moeder deiïelts kleederen niet verborgen,

en hem alzoo gedwongen hadde t'huys te blijven; zijnde anders zeerbe- Z'^Z"
geeng om met zijn Vader te lijden. OndertulVchen verzelde hy namaals "^"L^,
/eer veele Chriftenen in hun Martclaarlchap, trooftende dezelve die hy fc>»p.

te vooren tot het Chriflendom gebracht , en onderweezen hadde. (d) Anc1"c

Waaronder voornaamelijk genoemd werden, Plutarchus , Serenus ,He-
raclides , Her on , Herais, Bafilides , Potatniatia en Marcello, haare Moe-
der. En de beyde Martelaardlen Perpetua en Feluitas werden byzon- fewn*

der zeer geroemd, welke in die zelve tyd tcTuturbo in Mauritanië voor Sf
de wilde dieren zyn geworpen. Men heeft ook onderfcheydene hande-
lingen van hun lijden, welke veel goeds engedenkwaardigs van haar be-

helzen, dat God aan deeze Martelaareflen en andere voor haar lijden noch
veele dingen heeft geopenbaart, welke gaave te dier tijd noch zeer gemeen
was. Met dezelve nebben toenmaals ook geleeden Revocatus , Saturninv.s

en Saturus , de overige werden van deSchryvers niet genaamt, behalven

't gcene in de handelingen der Sciüitaan/che Martelaaren by Baromus
ftaat befchreeven , by dewelke Speratus , Donata , Secunda , Nar&alis ,

ditinus 1 en verlcheyde andere aangeroert werden.

4. Onder de volgende Keyzers, tot op Dfw , heeft men weynig
nancht van groote oproer teegens de Chriftenen ; waarom ook eenige

de tyrannie van Maximinus ftil twijgende hier hebben laaten voorby gaan, v«voig ;n-

(e) alzoo dezelve meedendeels over de voorftanders der Gemeenten Mati-

ging, welke men als roervinken van de geheele meenigte, gaarne van
nui '

k.int wilde helpen, (f) Deeze Maximinus hadde niet alleen van natuure

een recht barbaans en bloeddorftig gemoed , maar hy was ook van de

geheele familie en de bediende van Alexander Severus een zoo gezwoo-
ren vyand, dat hy het grootlte gedeelte derzelve liet vermoorden. Nu
hadde, volgens het voorige Hoofdfi. §. 7. niet alleen deszelfs Moeder
Mamaa , met de Chriftenen heel veel gemeenfehap gehad , maar hy
Alexander zelfs , mogtze ontrent hem zeer wel dulden. Gelyk hy ook £^dtï

het beeld van Jefus 111 zyn Paleys hadde , en t'eenemaal geneegen was,
f£|, „

hti;

alhoewel uyt Heydenfche bvgeloovigheyd , Chriftus eenen Tempel te »«««*•

bouwen
; (g) ja dat meer is , dat hy de woorden van Chrijius : Wat gy met

wilt dat aan 11 gefchied, doed zulks aan een ander met , opentlijk roem-

de, en by alle gelegentheeden herhaalde, en in zyn Paleys en degemee-
ne gebouwen liet fchrijven. (h

>

) Dit gaf nu by de Heydenen veel fchee-

le oogen , en verbitterde zoodanig hunne gemoederen , dat zy op alle

zaaken, die ten Hove voorvielen , zorgvuldig acht floegen , en haar

zoo lang ftil hielden, tot dat zy geleegenheyd bequaamen , om hunne
grimmigheyd en wraakluft te konnen boeten. Waar toe hen den tyran-

nigen imborft van Maximinus niet weynig hielp, welke zy ook daar toe

aanprikkelden , door dien zy de oorzaake van de gruwelijke aardbeevin-

ge in Cappadocie en Pontus, de Chriftenen zottelyk toefchreeven. (7)

5.

(<) Eufebius vi. c. 2. Hieron. ep. 6<r. Yincentius Linnenfis Commonit. c. 23. (d) Idem c

46. (Raronius A. CCII.) (e) Sulpicius Severus lib. 11. Cyprianus lib. de Lapf. (ƒ) Eufebius
vi. c. 28. Orofius vu. c. 19. Firmitianus ap. Cyprianiun ep. 80. (g) Lampridius c. 29. & 43.
Fl. Vopifcus in Aurel. c. 24. (b) Lampnd. c. f. («) Firmilwnus apud Cyprianum ep. Jf . Q-
rigenesTrad. 2S. m Matth.
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ilTccc' 5- ^an den toeftand onder Phdippus de Arabier hebben wy voorheene

reeds genoeg gezegd , gelijk meede van de oorzaake der vervolgingen

vervoigin. onder zijn navolger Deerns , welke zich verhief in 't jaar van Chnjtus

bichl 2 49- Waar by noch kwam , dat de Heydenen den groote aanwas der

Chriftenen onmoogelijk niet konden verdraagen, te meer om dat dezel-

ve niet meer zoo verborgen bleeven >, maar opentlijk begonden by mal-

kanderen te vergaderen, en tot dien einde huyzen te bouwen. (£) Deeze
waaren nu wel deuytterlyke beweegreedenen, gelyk ze door het vernuft

ook wel konden begreepen werden. Maar de verlichte verftanden zagen

hier verder, en bekenden zeer gaarne , dat deeze bezoekinge zeer noo-
ncoor- dig was. Cyprianus , welke te dier tyd tot Carthago gelyk als Opzien-
m "r

der was, zegt zonder fchroom , dat de langduurige rufte het Chriften-

dom zeer hadde verdorven , en dat de Leeraars groote fchuld hadden
Nakende aan de laauwheyd der andere Chriftenen. Waarom haar alle deeze be-
vcrral der . .

J
, j .

,

,

chrifte- proevinge ook was overgekoomen , op dat men zien mogte welke noch
rechtfehaapen Chriftenen waren of niet. Dat zy op zoodanig eene wyze
verootmoedigt wierden , en onder de gehoorzaamheyd gehouden. Dat
God de andere zelfs als ilakken afzonderde , door dit vuur der bezoe-

kinge, op dat zy de Gemeentens niet zouden verontreynigen , by aldien

ze door fchnk en pijn van 't Martelaarfchap afvielen', en Chrijlus ver-

loochenden. Welke bekentenifie ons een zeer naauwkeurig begrip van
deeze tyden kan geeven, hoe het naamelijk ter dier tyd met de Chrifte-

nen al bedroefd en ellendig geftaan heeft. God deede deezen goeden
Cyprianus ook deeze genaade, dat hy hem voor deeze vervolginge veele

noodige zaaken openbaarde, en zich van hem,totopwekkingecnbehou-
denifle van veele zielen inde ftorm deezer vervolginge, bediende.

Gruweiy- 6. Want aan zich zelfs was deeze vervolginge fchrikkelijk en zeer

gfnge"
vol~ gruwelyk, in dewelke de Chriftenen zoo niet ten eerftcn met de dood

wierden geftraft, maar zy wierden met alle bedenkelijke en langduurige

pynen ten uytterften gekwelt > zoo dat men niet zoo zeer haar dood , als

wel hunnen afval van de waarheyd , zocht: waar meede de vyanden ook
zomwylen haar oogwit bereykten. (/) De meenigte der gevangenen en
ter dood gedoemde Chriftenen, was zoo groot, dat zy in de gevangen-
huyzen niet plaats genoeg hadden , en dat in alle Steeden , de Markten

,

Raadhuyzen , en andere opentlijke plaatzen , vol van deeze droevige

fchouwfpeelen waaren , die met deeze menfehen voorgenoomen wier-

den, (mj Het gemeene volk wierd ook wel haaft gewaar , dat ze de
handen vry hadden , om haar moedwil en wraakluft aan de Chriftenen

Bercrte te te oeffenen. Daarom het ook te Aïexandrïe , ontrent eenjaar voor de
'

drie"" oopenbaare bevelfchriften des Keyzers , een gruwelyke beroerte teegens

dezelve ondernam , tot welke zy door een Heydenfche Priefter of Waar-
zegger waaren aangeport, welke zijn verkeerden yver voor het oudege-
loove, daar meede wilde te kennen geeven. (n) In welke beroerte on-
der anderen Serapio , Apollonia, Quwta , en Metra , door gruwelyk mar-
telizeeren zijn ter dood gebracht} maar, nadien de Keyzer zelfs deeze

onderneemingen door opene aangeflaagen Placcaten hadde goed gekeurt
en bevoolen , liep alles het onderfte booven. Men pionderde en beroof-

de de huyzen der Chrijlenen, en niemand dorft onderftaan, zich zonder
lijf en leevens gevaar op de ftraaten te begeeven of te laaten zien. Al
wie Chrijlus op de eerfte aanmaaninge niet wilde lafteren , die wierd op

ftaande

(k) Gregorius Nyflènus Orat. de Gregor. Thaumat. Cyprianus de lapf & ep. 80. (/) Cy-
prianus de lapf. & ad Demetr. it. ep. 5-3. (m) Gregor. Nyflènus 1. c. Gregorius Naiiuuz. ot

Cyprian. (») Dionyfius Alexandr. ap. Eufeb. vi. 41. (e) Ibid.
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ftnande voet, zonder eenig meedelyden , om 't keven gebracht , Want j' "££.'

elk een hadde byna hier af , zonder eénig verder navraagen , de vrye

uytvocnnge. Ook wierden toenmaals met het Martelaarfchap gekroont,

Julianus % Cronion, Befas, Macar , Epimachus , Alexander y Diofcorus ,
Martelaar*.

Ammori) Zcno , Ptolemsus, bigenuus , Theophütis , Mcrcuria , Diony-

fia, Ammonarus , Ihron , Afir , Ifidorus , Nemefïon , Ifchyrion , en

veel meer andere, welke alleen te Alexandrie geleeden hebben, en zon-

der twyfrel zyn bekend geweeft. Zonder het geenc op andere plaatzen

en aan onbekende menfehen is gefchicd. (*j

7. Men wil ook wel zeggen , dat de beroemde Origenes te dier tyd ^•j.
gevangen zynde, om gemartelizeert te werden, door fterke aanmaanin- >«af&evau

gen der vervolgers, tot het verloochenen is gebracht geworden. Maar
dit behoort meede onder de partydige en verzierde Hiltorien van Epi-

phamus , in welke hy zich alleen maar beroept op hooren zeggen , waar
meede hy byna onbefchaamder is, als de andere vyanden van Origenes ,

welke niet een eenig woord daar af fpreeken. Die de groote verbitterin-

ge van 'Theophilus , Hieronymus en andere yveraars , en wel-voornaame-
lïjk ten tyde van Jvjlimatius kent , die zal zeeker geen oorzaak vinden,
waarom zy zoo vo^rnaamen hoofd-punt met ftilfwygen zouden hebben
laaten voorby gaan , daar zy hem anders zelfs het geringfte kwaad wel
opgedicht en verwceten hebben. Ik wil niet zeggen , dat hem zyne
vrienden en lievelingen , niet met de geringfte letteren hebben voorge-

fproken, en dat de Heydenfche lafteraar Porphyrius, Origenes niets hier

af verwyt, alhoewel hy Ammonius valfchelyk heeft beticht , als of hy
het Chi iftendom ook hadde verloochent, (oj Men weet daar en teegen

voor zeeker, h'>e gerrooit en ftandvaftig Origenes in alle zyn lijden is

gewceft. ("/O ^n komt daar door het bedrog zyner vyanden, die hem
het Boek van de Klaagliederen of boete toefchryven , klaar genoeg aan

den dag. Gelyk o< k het verraai niet aan malkanderen hangt, noch met
de gewoontens der Gemeente van die tyden overeen komt , als oft)ri-

genes , weegens zyne verloocheninge , uyt Alexandrie was verjaagt ge-

worden, Vuii waar hy te Jeruzalem was gekoomen. Hier nu zouden
hem de Leeraars ten eerften genoodigt hebben omopentlijk te prediken,

en hy zyn afval met veele traanen bekend hebben , nadien hy de woor-
den uyt den l. P/alm hadde gevonden : Wat verkondigt gy myn regt en

neemt myn verbond? &c.
8. Deeze vervolginge nu trof ook de andere Gemeentens in Africa, ^'PJ'"*

3

en den beroemden Cyprianus ; welke evenwel uyt een Goddelyk en on-

middelbaar bevel, zoo als hy weluytdrukkelyk fchryft, een tyd langde

eerfte hitte der vervolginge ontweek, en eerft twee jaaren daarna by zyne

Gemeente kwam. En zoo deeden ook veele anderen , als zy dieshalven

in haar herte van God verzeekert wierden , daar zy anders recht willig

en van herten verheugt waaren om Chrijius wille te lyden. Gregorius & Grego-

Opziender tot nieuw Cefarea in Pontus, begaf zich in een ftille cenzaa- n^c*.
me plaats, en beweegde ook zyne toehoorders om het zelfde te doen, '***

om dat hy hunne zwakheyd tegens de grouwelyke pynen opwoog , en

weynige daar toe bekwaam vond. Hy zelfs nu bemerkte hier by de

groote wonderen der Goddelyke voorzorge en trouwe. (^) Zoo ver-

haald ook Dionyjïus, üpziender van Alexandrie, met veele omftandig-

heeden

{*) Ibid.Epiphan.Hser. LXiv.n.2. (o) Halloixius lib. iv. Orig.Defenf.qu. 3.ValeGus adEufe-
bium vi. c. 39. Baronius Raynaldus Annal. (/>) Euleb. 1. c. (Cyprianus ep. 6.9.36.&40.)

(?) Grcgor.Nyflenus l.c. (Euleb. v 1.40.)

I.Deel. R
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J
"ccc' hee^en van nem zelfs , hoe dat hy wel niet na zyn eygen wille , maar

uyt Goddelyk bevel , ontweeken was, en hoe hy kort na het afkondigen

van de Keyzerlyke beveelen , van de Schouten en Geregts-dienaars was

gezogt , maar niet gevonden geworden , hoewel hy dezelve met gedult

had afgewacht. Vermits zy van God zoo verblind waaren , en hy

een bevel ontfangen hadde, dat hy het zoude ontwyken, hadde hy het

met veele andereook volbragt : het welke dan ook niet te vergeefs was

gefchied, om dat zy ondertuflchen noch veele andere hadden konnen

dienft doen. Hy is eevenwel daarna weederom gevat en gevangen weg
gevoerd , en voor de tweede reyze , door een wonderbaare befchikkin-

ge, vry geraakt, die ik nevens verfcheyde anderen in het eerfte Marte-

laarfchap hebbe verhaalt, (r)

Andere 9. Verders verhaalt deeze Man van een groote meenigte van Chrifte-

dfwoèily- nen , welke ten tyden deezer vervolginge , in de Boffen en Woeftynen
ne '

geweeken waaren , en aldaar van honger, dor ft , krankheeden, koude,

naaktheyd, wilde dieren en het barbaanfche volk, jammerlyk zyn om
Hierafis 't leeven geraakt, (s) Met ettelyke kwam-het te gebeuren , dat zy by

mytènT/e- deeze geleegentheyd , het ftille en eenzaam leeven begonden te bemin-

itjan°

nc
' nen > en van vobrneemen wierden, God alzoo, tot aan haar eynde , in

eenigheyd te dienen. En de aanvanger hier af was Paulus , geboortig

van Thebe , welke van de Hiftory Schryvers in 't gemeen , voor den eer-

ften Heremyt werd gehouden, (t) Van dewelke wy hier na, by den oor-

fprong van deeze manier van leeven, vry meer zullen vernaaien. Onder-
tuflchen bleeven noch veele van dezelve in haare plaatzen , en verwach-

ten aldaar van de hand des Heeren , wat hy over haar hadde beflooten,

wel weetende dat Jefus Chrtjlus door haar moefte gepreezen werden , het

Bekennen, was dan door het leeven of door de dood. Onder deeze , welke met haar

vrye belydeniffe daar van kwaamen, en die met de naam van bekenners

genaamd wierden, werden van Cyprianus verhaald Numidicus , Aurelius ,

Lucianns , cnCebermus. Maar de andere, en wel het grootfte gedeelte,

leeden de verfmaadelykfte dood , als te Rome zelfs , de Opziender
Mitidms. Fabianus , Mofes , een Ouderling aldaar, ViBoria en Agaiha, tweeJonk-

vrouwen, ParthemttSy Calocerus, Secundianus, Marcelltanus , Verianus

en ontallyke andere meer. (u) Maar by uytneementheyd is het Marte-
laarfchap van Babylas, een Opziender te Antiochie , zeer beroemd, wel-

ke met zyne keetenen en banden wilde begraaven zyn. (•-£.')

ce vervol- 10. Decius wierd wel haaft om 't leeven gebracht, maar Gallus en Vo-
o'jDusVn" lufianus volgden hem , zoo wel in de tyrannye , als in de vyandfchap

"anu!
" teegens de Chriftenen na , en ze zetteden dezelve ook onophoudelyk
voort. (V) Alhoewel de groote pefl , welke in die tyd de geheele wee-
reld door zeer fterk regeerde , de Heydenen deeze arme Chriftenen wel

Degoed- wat: deede vergeeten. Nu fcheen wel Licimus Valerianus daar na in

L'cinm S

n
'É Degm zyner Regeeringe in 't Jaar van Chnftus 259. wat zagter teegens

v^crianus. hen te zyn, ook zoo, dat hy alle voorgaande Keyzers daar meede te

booven ging, en de Chriftenen onbefchroomt voor de oogen van alle

menfchen liefkoosde, door dien zyn Hof vol van Chriftenen was. (y)
Maar een zeeker Egyptifcb Afgooden-dienaar kreeg hem aan zyn zyde,
wift hem zoo veel in de ooren te blaazen , dat de Chriftenen eevenwel
alle waarzeggeryc en toverye verhinderden , en den dienft der Gooden

ver-
(r) Ibid. c.41. (;) Ibid. c.41. (t) Hieronymus Vit. Pat. & epitt. 22. ad Euftoch. MartyroL

Rom.d. io.Januar. (Cyprianus ep. 22.33. 34J (") Cyprianus ep. 4. Eutcb. vi. c. 43.Martyrol.
Rom. d. 20. Jan. 2)\Nov. 23.Uec. 9-Jul. f.Febr. 19. Mai.9. Aue. (w)Eufebiusvi.c.39. & in
Chron. Hieronym.deScr. c. y4 . & 61. MartyroL Ro;n. d. 24. Jan. Nkephorus v.c.26. (*)Eu-
febius vii.c. 1. (y) Ibidem c. 10.
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verzwakten, dat hy haar dood vyand daar door wierd. En daarmeede &%&&
begon men wederom het martclizeeren en vermoorden , zoo dat 'er al

cj Vervol-

veeder in korren tyd zeer veel bloeds vergooten wierd. (V) Hy ver- ge-
bood alle Vcrgaaderingcn , en dat zy zich by de graaven der dooden
met megten vcrzaamelen. Zyne Stadhouders en Hoofdluyden fchreef

hy onder de hand, dat zy deeze luyden tot de laatften en de wortel toe

zouden uytroeyen. Evenwel keerden zich deeze niet hier aan, en als zy
uyt haarc piaat/.cn wierden veidrceven, kwaamen zy in andere fchuyl-

hoeken wederc m by malkanderen , en bekeerden van tyd tot tyd noch
veel meer ongeloovige tot het Lhrtjlendom , gelyk zy zelfs verhaa-

len. (a)

il. En, aelvk als3ér veele van haar in Eryp'ten om 't leeveti kwaa- cyp ri »n »'.

mvn , zoo geichicddc het zelve ook niet weyniger in Africa , alwaar fchap.eyn-

Cyprtauus voor de tweede maal in balhngfchap wierd verzonden , te onthoofd,

weeren, aan de Lybifche Zee, in een kleyn Stedeken genaamt Cuburis

,

waar na toe hem zyn Diaken Fcntius, vrywillig volgde. Het bleef hier

echter niet by, want eenjaar daarna wierd hem het Hoofd afgeflaagen

,

na dat hy het aan de zyne, een jaar te vooren, uyt Gods bevel enopen-
baaringe, hadde bekend gemaakt , en met gedult daarna gewacht. (b~)

Booven deezè wierden ook noch veele andere Leeraars van Carthago in And(Te

deezen tyd om 't leeven gebracht , te weeten Montanus , LnciuSi Fla-

.vianus, Julianus en ViEiorinus. (V) Gelyk men ook van 300. andere

Martelaaren leeft, welke in gloeyende kalk wierden gezmeeren , Waar
.van zy Mafja candida genaamd zyn. (d) Te R ome wierd te dier tyd, "a?

Can"

na de voorftanders , Sttphanus , Liicuts en Xiftns of Sixtus , ook de
Diaken Laurentit/s, na veel andere pynen uytgeftaan te hebben, eynde-

lyk op een Roofter gebraaden, gelyk veele Hiftory Schryvers daar Van
vermelden, (*) Zoo zyn ook in Spanje drie andere Martelaaren , te wee-

ten , Frtitfojiis de Opziender tot taracona , en deflelfs twee Diakonen
jlvgnrius en Eulogtns, verbrand geworden, (f) Zonder de geene welke

aldaar en op andere plaatzen door 't geheele Roomfche Rijk met groote

.rneenigten , in deezen verwerden en onruftigen ftaat , niet eens zyn op-

gefcllreevcn , of in'tgeheym om den hals geraakt. Aan de Keyzer zelfs Dvflrrf

.beleefden echter de vervolgde Chnjtenen , de aldergruwehjkfte gerich- rij"™?

"

ten Gods. Want hy wierd van Sapor , Koning van Perlie , gevangen,

.en in de plaats van een Voetbank gebruykt,als hy te Paarde ging zitten ,

en eyndelijk is hem leevendig de huyd afgevilt , welke in een Tempel
opentlijk ten toon wierd opgehangen, (g)

- 12. Maar' zoo haaft als Gallienus de Regeeringe alleen hadde overge- Ruft onder

noomen * wierden beveelen afgezonden , dat men met de vervolginge ,

waar mecde men zoo lang den meefter hadde gefpeeld , zoude ophou-

den, en dat de Chriftenen het haare met alle ruften zeekerheyd zouden
kunnen verrichten, van welk bevel men. nog een affchrift heefc, zoo als

het aan Vemetrius , en de overige voorftanders der Chnjtenen , is inge-

fteld. (/?) OndertufTchen moefte het zig evenwel zoo fchikken> dat een

voornaam man tot C<efarea in Paleftina om des Chrijlendoms wille , het

hoofd wierd afgeflaagen. Want, zoo als hy een voornaam Amptenaars
R 2 plaatsr

{z) Laclantius de Morte Pcrfec. o f. (a) Eufcbius vu. c. ii. (b) Dionyfius ibid. Pon-
tius Diaconus in Vita Cvpr. (c) Epift. & Ada ap. Baronium A. CCLXII. n. ƒ. feqq.

(d) Martyrol. Rom. d. 24. Augufl. Prudentius Hym. V. v. 76. feqq. {e) Cyprianus cp. S2.

Ambrofius lib. t. Offic.c.41. Auguftinus Trad. 27. in Joh. Prudentius Hym. Leo M.Sermon.
(ƒ) Manyrolo^. Rom. d. 21. Jan Aéta np. Baronium A. CCLXII. n. 60. feqq. Prudentius

hym. 10. (g) Laétantius l.c. Aurelius Viótor.Conltantinus M.OratadSanólorum cüetumc.24.
(h) Eufebiiis vn.c. 13.

Ualhenus.
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i^rcc. plaats zoude aanvaarden , en van een ander aangeklaagd wierd , dat hy

een Chrijien was , bleef hy by deeze bekentenifle , en hy wierd , zonder

cenige verdere omftandigheyd, daarom van het leeven ter dood gebragt.

Ci') In 't overige was het meelïendeels in ruil en vreede , zoo wel onder
Fn meet deeZe als de andere volgende Keyzers , te weeten , Clandius , Aurelia-

Keyzcn. ms, Tacitus , Florianus , Probus, Carus^ en deflelfs twee zoonen , Ca-

rmus en Numerianus. Het vuur der vervolginge wilde echter onder de

ketó'fund Regeeringe van Atirtlianus weederom aan 't glimmen raaken > want hy

«"«nut
1" was door de opftookinge der kwaade menfehen alreeds zoo verre gekoo-

men, dat men beveelen hadde laaten vervaardigen , om dezelve opent-

lyk af te kondigen ende werkftellig te maaken, maar God belettede het

zelve, en hy boog de herten der Geweldige zoodaanig , dat zy nog recht

op zyn behoorelijken tyd andere gedachten kreegen. Waarom het tot

het Jaar van Chriftus 303. of het 19. van Diocletianus geheel ruftig en
vreedig bleef, zijnde alzoo in de 50 Jaaren , te reekenen van de dood
van Valerianns. Dog hier af is in de volgende Eeuwe verdere narechtinge

te vinden , waar toe ook het meefte deel hier van behoord.

13. Hier zoude verders niet gedenkwaardigs zijn aan te merken , 't en

waare men nog eenige Hiftonen wilde aanroeren , welke in deeze Eeuwc
z«v«n zouden voorgevallen zijn. Men heeft altyd de Fabel van de 7. Slaapers,

zoo ze genaamd werden, in den mond, welkers naamen zijrl AJaximianusy

Malchus , Martwianus , Vionyjïus , Joannes , Serapion en Covfiantmus.

Deeze zouden ten tyde der vervolginge onder de Keyzer Decius, in een

hol, het welke men op het bevel der Regenten hadde toegemaakt , geblee-

ven, in flaap geraakt , enten tyde van de Keyzer Theodojïus de Jonge
eerft weederom ontwaakt zijn : zoo dat zy alzoo ruym 200. Jaaren zou-

den geleegen ende zig wel te recht uytgeflaapen hebben. Ongeacht nu
deeze onnutte en fmaakelooze verzienngen , derven dit nochtans veele

Schryvers voor waarheeden op 't papier brengen , en ze houden zich nog
al zeer gebelgd , wanneer men dit niet voor de rechte waarheyd wtl
gelooven. (k) Gelyk als van 7. andere diergelyke mannen , cenige nieu-

urfuu we Schryvers uytgevondcn hebben, (^l) De Fabel van Urfula en de-

Malden, i iooo. Maagden, van welke men als een Roman fchryfd , is niet beeter

als de andere. De Schryvers zelfs zyn daar over zeer oneenig , of zy de-

zelve in de teegenwoordige eeuwe, of in de vierde, ofwel geheel in de
vyfde willen zetten. Zoo verwerd gaat het ook met de overige omftan-
digheeden en Legenden toe , dat men onmoogelyk geen eynde nog
flot daar aan kan vinden, (m) Eyndelyk vind men ook niets , in eeni-

Jh'Y'' &e gel°°fwaardige Hiftory Schryvers , van het zoo genaamde Theb<eifchc

sio«n. Legioen, dat ook in deeze tyden als Martelaars om 't leeven zoude ge-

koomen zyn. Alzoo dat men niet veel reede heeft om andere fabelach-

tige Schryvers toe te vertrouwen , welke zig zelfs , met deeze verdicht-

zelen , genoegzaam verraaden. (n)

0)lbid.c. if. (^Menologi'umGrtecorumPrid. Non.Aug.&xi.Kal. No. Martyrologium Ro-
man, d. 17.JUI. Grcgor. Turonenl" Nicephorus Cedrenus. Durantus lib. vir. p. 182. Baronius .

ad Marryrol. p. 5-06. (/) Paulus Diaconus lib. 1. Hilr. Longob. c.4. Gregorius Turonenf ep.

ad Sulpicium Bituricenfem. (w) Surius To. v. Vit. Sand. d.M. O&obr. Sigebertus Chroh.
Martinus Polonus Chron. Ann. 238. Baronius, Ribadeueira, Sigonius, Pet. Merlsus , Deme-
fterus. UlTerius Antiq.Britann. c. xv. p. 617. feqq. (») Baronius Ann. CCXCVII. Ado.Vicn-
nenlisAnn. CCXXGIIl. Chron. Euchcrius Lugdunenlïs epilt. ad Sylvium.

HET
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laricc.
J_ _ . có't cce.

HET DERDE HOOFDSTUK.
Van de voornaamjle Leeraars in dceze tyden.

§. i.

ZOo veel zy dan van den uyrerlyken toeftand der Chriftenen in de
derde Eeuwe, gezegd, voor zoo verre het de Heydenen meede be-

treft , nu zullen wy gaan zien , wat 'er al gedenkwaardigs onder haar

zelfs is voorgevallen. In den beginne koomen ons de Leeraaren eerlt

zelfs voor, na welkers goed of boos gedrag de Gemeentens zelfs wel of
kwaalyk gefteld waaren. Behalven de andere nu , welke onder de Mar-
telaaren gertekend werden, zyn in de zeer beroemde Gemeente van A- Le««r 5

lexandrie in die tyd bekend geworden , Origenes , en deflelfs fcholier ^1""
Heraclas , welke na Demetrius aldaar opziender is geworden. Hem volg-

de Dionyfius in dit ampt,die ook een toehoorder van Origenes is gewceit,

van welke men by de voorgaande vervolgingen eenigzints gedacht heeft,

en eyndelyk Maximus. Buyten en behalven de andere dienaaren des

Woords i die 'er toenmaals waaren , als ten tyde van Dionyfius, de Ou-
derlingen Diofcorus, Demetrius, Lucius^ Faufitnus en Aquila ; en nog
andere, als CajiiS) Paulnsy Petrus , Charemon , Faujius , Achiïlas en

Pierius.

2. Onder deeze zyn alleen beroemd Dionyfius en Origenes. De eerfte Gtfchiede-

mag ingevolge van zyn natuurlyke driften, wel wat heevig geweeftzyn, dS^rÊ
geiyk men uyt zyne naargelaatene fchriften en verdere handelingen wel
kan zien. Hy heeft zich wel teegen Novatus , Hierax , Sabellius , Pau-
lus Samofatenus als ook teegens Nepos , in ftrydigheeden begeeven

,

maar hy heeft eevenwel zelfs niet konnen verhoeden , dat men uyt

zyn eyge Leere niet zwaare dwaalingen heeft konnen aantoonen. Gelyk
het gemeenlyk gebeurd, dat de heevigfte yveraars, fchoon zy het in alle

(dingen wel meenden , het eerfte , door vervoeringe van haare hertstoch-

ten zelfs koomen te feylen -

y en daar door , als tot vergeldinge van haar

oordeel, van anderen weeder op gelyke wyze veroordeeld werden. Het
welke een oud Schryver wel uytdrukkelyk van deezen komt aan te mer-

ken , dat hy uyt al te groote twiftgierigheyd , onder het fcherp difpu-

3 teeren, op het teegendeel is gevallen, (a) Waarom men hem ook uyt-

1. drukkelyk aan de Arrianifterye fchuldig verklaard , en hem zelfs den oor-

1; fprong van Arruts genoemd heeft, (b) Gelyk ook den beginner der A-
.. nomaen, (V) alhoewel hy zig zelfs niet alleen voor rechtgeloovig zal

v uytgegeeven hebben , maar hy heeft ook van Athanafius hier in befchermd,

[. en met zyn leere wel vereenigd willen werden. Van hem vind men nog

maar eenige weynige brieven by Eufebius, ende eene , die men de naam

geeft van Canontca , onder de Cartones Conciliorum. De andere en wel in-

zonderheyd de twiftfehriften , zoude God wel behouden hebben , indien

Alexan-
drmus.

0'

;lB daar wat aangeleegen was geweeft.

3 . Van Origenes is nu alreets verfcheyde maaien gedacht , Van hem werd i-of va

buyten eenig teegenfpreeken van zyne vyanden zelfs toegeftaan, dathy,

van zyne kindsheyd af aan , het lof van een recht godzaahg , oprecht

,

geleerd , en vlytig man , heeft gehad , die by het Chriftendom onverge-

R 3 lyke-

r«) BalïliusM. epift. ad Maximum ap. Nicephorum vi.c. 25-. Gobarusap.Photium 0x1.25-2.

(b) Rufinu* Apol. pro Origcn. Gennadius de Eccl. Dogm. c. 14. (») Bafilius M. epift. 141.

conf. Hucttus lib. 11. Origen.c. 2.qu.2. §. to.zf.
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ttotoc. lykelyke verdienften heeft gehad. In 'c 18. Jaar zynes ouderdoms begofl
'* CCC

' hy al by de Gemeente meer te arbeyden , als alle de anderen , niet alleen

zyne«- te Jlexandrie , maar ook aan veele andere plaatzen, en wel byzonderlyk

hcyd"
3

' "

in Paleftma. Men benaamde hem ook ^«Ajcévregov en AdamanUnus , van

ftaal en diamant gemaakt te zyn, vermits hy zoo veel uytrichtte, als an-

ders niemand hadde konnen te weege brengen , al was hy fchoon van

yzer, ftaal, of diamant gemaakt geweeft. God had hem ook met recht

wonderlyké gaaven voorzien , en hy bewees door de groote zeegen des

Enangelmms aan hem , wat hy door een gehoorzaam herte kan uytwer-
oprrch- jcen ^ (jat jiem getrouw is. Want dat zyn gemoed het oprecht met God

o-emeend heeft 1,
zulks geeven alle zyne handelingen > inzonderheyd die

geene , waar over hy van andere is veroordeeld ja geheel gedoemd ge-

worden , zonneklaar te kennen. Aangezien hy alles uyt een eenvoudige

gehoorzaamheyd tot de waarheyd deed , en dat hy , het geene hy in de

Lrere van Chriftus vond, alles gaarne van herten wilde lyden , doen en

vervolging beleeven. Echter moeft hy van de Leeraars zelfs, de vyandigfte oordee-

gunitl^e len en vervolgingen uytftaan, zoo wanneer hy zich niet na de zinnelyk-

^cn heyd van den Biffchop Demetritts, en andere, maar na de leere en woor-

den van Chriftus wilde gedraagen. Voornaamelyk daar de goede man wel

zag, dat het nu ter tyd met de Chnftenen niet meer zoo wel en zuyver

ftond , als het was in den beginne van het Euangelmm. Daarom moeft

het nu een zeer groot kwaad zyn , als hy de woorden van Chriftus een-

voudig volgde. Matth. xix. ^ 12. of dat hy ook anders niet meer na de

gemeene fleur wilde leeven. Maar hier in hebben hem andere zoo wel

als in alle andere dingen , grondig verdeedigd, onder de Ouden Didymus

,

Pamphilus , Gregorius Thaumatttrgus , Eufebins , Rufïnus , Palladuts ,

Johannes Hierojolymitanus , Chryjoftomus y Ifïodoras, en andere, zonder

de nieuwe op te haaien. (*)
vjsheyd 4. In den yver tegen de dwaalend^ , kan men hem ook van geen traag-

nesccrg.n's heyd befchuldigen , welke hy met verftand , en na den aart der liefde

knlr"" beweezen heeft , gelijk als hy by voorbeeld , Beryllus , door zyn aan-
ongeioovi- fpraak en overtuygingen , van zyn dwaalingen te recht gebracht heeft

,

het welke zeekerlyk maar van.weynige Leeraars in dezelvige en de vol-

gende tyden is gefchied , welke het meeftendcels door ongeftuymigheyd

ende Confcientie-divang in 't werk ftelden. Insgelyks , daar hy de Hel-

cefaïten , Apelliten , en andere grondig , maar echter Chriftelyk bejee-

gende. Zonder te zeggen hoe nadrukkelyk hy de Heydenfche lafteraars

zyne naar- Celjus , Porphyrius , en andere heeft van de hand geweezen. Zoo moet
dc

8
Bybc

d
i.'

n
men hem ook in allen deelen het getuygeniiTe geeven , dat hy de Schrif-

tuur, wyfielyk en naarftig , ja vry beeter als zyne wangunftige , heeft

nagevorfcht, en met veele moeyte uytgelegd , ten welken eynde hy ook
zeeven Schryvers zoude onderhouden hebben. Het werk dat hy over den

zyne Bybel heeft vervaardigd, ende in 't gemeen Tetrapla, Hexapla en Offa-
pla van Origenes werd genaamd , houd Epiphanius zelfs ten hoogften
nut en noodig; andere bedroefd het Zeer, dat het met veele andere zaa-
ken is verlooren gegaan. Gelyk men dan , buyten de 8. Boeken teegen
Celfits, en de 4. 'se* Jpx®v >

'uan de beginzelen , niet veel meer rechte
fchnften byzonder in de Griekfche Taal van hem heeft : ende het geene
van Rufïnus in de Latynfche Taal zoude vertaald zyn , is niet buyten
twyffel, alzoohet den rechten arbeyd van Origenes niet heel zeer gelykt.
Vincenüus Lirmenfis fchreef al in de vyfde Eeuwe , (d) dat men alle zyne

werken

(*) Eufebius lib. vi
. pafljm & Apalogia Pamphyli. (d) Eufeb. lib.vx. Vincentius Lirinenf

Commcnt.c. 13.
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werken niet eens vinden, veel weyniger konde doorkeken. En Epipha- /«ccc.

mus verhaald, dat hy alleen 6000. Boeken zoude gefchreeven hebben, (e)

Waar in de eerfte een zoo fcherp , diep en doordringend verftand ende
volmaaktheyd in weetenfchappen heeft gevonden , dat hy bekend , dat

hy alles in Goddelyke en menfehelyke wysheyd begrecpen hadde. In 't

korte : hy werd doorgaands voor een recht wonderwerk Gods gehouden,
en zyne gaaven werden met groot recht gepreezen.

5 . Dat hem eevenwel veele , des niet tegenftaande zoo ten uytter- zyn< btn y-

ften veracht en verworpen hebben , daar van is de nydigheyd en ontydi- vyuukn.

gen yver, met een woord, de fchuld te geeven. De nyd dreef in zyne
tyd Demetrius zijnen Biflchop tot Akxandrien teegen hem aan , om dat

hy de groote toejuyehinge van de menfehen niet met een vreedzaam her-

te konde aanzien , ende bevreefd was , dat zy van hem eyndelyk alle

mochten afvallen. Waarom dit de aldernaafte weg was , om Origenes
van zyn aanzien en achtinge te berooven , dat hy deflelfs zaaken voor
dwaalende en gevaarlyk aanklaagde. En hier over kwaamen andere ook
in de waapenen, zoo dat zy hem niet meer wilden dulden. Waar uyt
dan een heftig weederfpreeken teegens hem ontftond , het welke veel

honderd Jaaren daar na nog al bleef duuren , en dat met de gruwelijke

vervloekingen veelmaals gedreeven wierd, gelijk van de tyden, onder de
Keyzer Jitjtmianus , kennelijk is. Waar ontrent al van te vooren , haare

innerlijke neygingen duydelijk hadden te kennen gegeeven , 'Jheophüus

Aiexandrinus , hpiphamus, Hieronymus, en eenigen tyd voor haar , Me-
tbodius , Eujlachivs , en Apollinaris. Deeze raapten veele dwaalingen
uyt zijne fchriften by malkanderen , waar meede zy alles konden doen
wat haar behaagde ; want Origenes konde zich na zijn dood niet meer
verantwoorden, noch teegens haare lafteringen befchermen. By voor- Toe tm

beeld , dat hy van Chriftus ten onrechte zoude geleerd , en hem een bloot <«*»««>«

fchepzel genaamd hebben, en dat hy de Zoone Gods alleen uyt genaade
g"""

was. Item , dat hy zich ook tot een offerhande voor de Engelen zoude
overgegeevcn en zijn leeven voor haar gegeeven hebben. Dat hy den
H. Oeeji een dienaar hadde genaamd, en gezegd, dat hy dat in denmen-
fche niet en werkte, het geene de ziele doet, en 't geene zonder verftand

gefchiedde. Hy zoude ook valt gefteld hebben , dat 'er veele weerelden
waaren , en dat de eene na de andere volgde , en dat voor deeze nog een
andere weereld geweeft was. Dat de Duyvelen eyndelyk zoo wel als de
Goddelooze, uyt de helle zouden verloft werden. De zielen zouden
voor de lichaamen al langen tyd geweeft zijn , en gelyk zy voor deezen
maar alleen (jês) een gemoed of verftand waaren geweeft , zoo zouden
dezelve na haare reyniginge en bevrydinge desgelijks ookweederom wer-
den. De Heylige konden na den val , weederom tot dezelve volkomen-
heyd geraaken , als Adam voor den val hadde gehad. De oorfprong der
Erfzonde konde eyndelyk geheel afgefchaft werden : welke zonden hier

niet wierden vergeeven , van dezelve zoude de menfeh eerft na zijn dood,
door het vuur des genchts, gereynigd werden. En wat diergelyke ftuk-

ken meer zyn , welke den rechtgeloovigen niet behaagden.

6. Alhoewel nu veele onder deeze hem voorfpraaken , of een duydely- ixreifs

ker uytlegginge van zyne ftellinge gaaven , zoo verontschuldigen hem g"g"
d"

dog andere in 't algemeen , in 't geene aanftcotelyk zyn mocht , uyt de
volgende oorzaaken, welke ik hier kortelykzal verhaalen. Voor eerft dan,
voeren zy te gemoet , dat Origenes nog veele zaaken uyt de Wysbegeer-
te zyn by gebleeven, die hy niet zoo haaft byzonder in zyne jonge jaa-

ren,
(e) Epiphan. Hier. lxiv. n.63.
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jurcc. ren f
heeft konnen kwyt raaken , of, van de Goddelyke Waarheyd On-

ril CCC.
derfcheyden , het welke ook voor het meeftendeel aan alle andere geleer-

de luyden is gebeurd. Ten tweeden , was hy het niet alleen, die op een

geheym, diepzinnig ende wyt gezogt verftand, in de Schriften ging,

maar alles fchikte zich daar toe over al , en den eene porden den ande-

ren daar toe aan. Ten derden , de groote beezigheeden en zyne geftaa-

dige oerïèntngen lieten hem meenigmaal niet tyd genoeg ever , om de

zaaken rypelyk na te denken , en hy zelfs wierd ook door het fmeeken

en aanhouden van veele anderen , tot grooten haaft genoodigt , zynde

bnyten en behalven dat, wakker en uyttermaaten dienftvaardig. Ten vier~

den , den yver voor de waarheyd maakte gelyk by veele andere , dat hy
meenigmaal van de middelweg af , en tot het teegendeel kwam te vervallen.

Ten vyfden , het meefte ftelde hy geenzins voor als onfeylbaare {tellin-

gen en leeringen , maar enkel en alleen als vraagen en onverlchiltige mee-

ningen, om het oordeel van andere daar over te hooren. Tenzejden, vee-

le boeken heeft hy maar in 't geheym en voor zyne vrienden , maar niet

als gemeene en opentlijke leerftukken gefchreeven, zig ten hoogften be-

klaagende als ze aan andere bekend wierden. Ten zeevenden , ook was

het meefte dat daar in vervat W3S , met de Leere en oeffeninge der Ge-
meenten van dien tyd, t'eenemaal overeenkomende , en alzoo niet ver-

werpelyk. Zonder te zeggen, dat hem zoo veele vervalfte lchriften zijn

ten lafte gelegd en op den hals gedrongen. Waar af dan de plaatzen

koomen, die malkanderen zoo klaarblykelijk weederfpreeken, zoo dat

men den zeekerften weg inflaat , wanneer men altyd het befte verkieft,

en na den raad der Ouden, niet alles op een reys weg werpt, gelyk hem
Athanafitts echter teegens de Arrianen tot getuyge aanroept , alhoewel

hem andere den vader van Arrius , en van zijne leere , zeggen te wee-
zen.

Gcfchiedc- 7. Tot Carthago in Africa is verder zeer beroemd geweeft Tertullia-

Tmuin»- mts , een man van heerelyke gaaven , zoo wel als Origeties , en deelach-

tig aan het zelve lot , om benyd en vervolgd te werden. Hy is wel in de

voorgaande Eeuwe omtrent het Jaar van Chrijlus 190. maarmeeftindee-
ze, bekend geworden. In den beginne ende voor zyne bekeeringe, was
hy een Rechtsgeleerde en Advocaat , waarom men aan hem ook de uyt-

zyniof. fpraaken in de Pandecten wil toefchryven. Ten weynigften had hy zig

in alle Heydenfche geleerdheyd en oeffeningen uytfteekend wel gekwee-
ten, waar na hy zich geheel en al op de waare Gods-geleerdheyd heeft

gelegt. God had hem ook met een zonderbaar talent begaafd , dat hy al-

les met groote nadruk, fcherp verftand , en nadenken konde voordraa-
vangunfte gen , gelyk zyn nagelaatene fchnften hetnoguytwyzen. Zoo dat hy zee-

re, ker met recht verdiend onder de Latynfche Kerkelyke Schryvers , de eerfte

plaatze te hebben. Zijn groote roem en naam heeft hem ook by de Geefte-

lijkheyd in groote wangunft, en deeze aan veele ongegronde oordeelen en
lafteringen onderheevig gemaakt , die wy hier vooren al een weynig heb-
ben aangeroerd. Waarom hy eyndelijk van Röowi? , daar hy in deeze ftry-

digheeden was vervallen , weeder na Carthago reyfde , hebbende alvoo-
rens zoo wel teegen de Heydenen en Jooden als de geveynfde Chrifte-
nen, en haare leere , nadrukkelijk getuygt. Want deeze deeden hem in
allen deelen te veel ongelijk , dat zy hem valfchelijk tot een Montanijl
wilden maaken. Hoewel zy ook niets daar meede opdeeden , als dat ze
de menfehen meer aanmoedigden , om de ftellingen van deezen man ,

en daar in het onrecht en de naaktheyd zyner vyanden na te zien.

S. De verftandige keerden zig ook geenzins aan deeze oordeelen, want
Cy-
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Cyprianus noemde hem gcduurig zyn Lcermecfter.
(f) Andere roemden ^"cc

zyne endervindingen in Goddelykc en menfehelyke zaaken , de nadruk Hoogich-

zyner woorden en zyncr brandende liefde tot Chnflus. (g) Zijnefcherpc verttaiwu-

manier van fchryven tecgens de Fhyfici , of zielige en natuurlyke men- ge '

fchen , (zoo benaamde hy die geene, welke door haare werken bewee-
zen , dat zy den Geeft niet hadden, en die dog Orthodo.xi of Rechtge-
loovige zyn wilden) was niet bekwaam om hen van de waarheyd af te

trekken, of te beweegen om 'zyne fchriften te verwerpen. Waarom zy
zyne Boeken ook heel naarftig bewaarden , waar onder de navolgende

teegen de getreynsde gelchrecvcn zyn : (1) Van de kvysheyd. (2) Van J^j^
de vlucht en vervolgingen. (3) Van^t vajlen. (4.) Van de gewoonte van
maar eens te trouwe». (5) Vermaaninge tot de kuysheyd. Uyt deeze

fchriften kan men genoeg bezcflen, hoe het verderf zich nu reeds al in

die ryd , onder de Lecraaren begon te uytten. Uyt de overige zyn
byzondcr uyrlteckcnd myn apologie of Vet deedtginge teegen de Heydcnerii

het bock aan den Lands-Hoofdman Scapula ,van een en dezelve dofte, een

aan de Martelaaren, van de lijdzaamheyd , welke men ook, in 't Hoog-
duyts vertaald kan hebben , en miflehien ook haaft de andere van deklee-

dinge der Vrouwen, van de bedekkmge der Maagden , van 't gebed , van
de boete , en veele andere fchriften teegen de Heydenen , 'Jooden en dwaa-
letide. De fouten die men hem toefchryft , en de aandootelyke manie-

ren van fpreeken, werden onder de verftandige of verklaart en ontfchul-

digtj of ook wel t'eenemaal verdeedigt , teegen de geene die met hem
niet ineen en 't zelve gevoelen zyn.

9. De meer gedagre Cyprianus is ook te Carthago , kort na de tyden ^h
v
'^8

"

van Jcrtullianus , Ouderling en daarna Opziender geweed. Van te voo- cyprianafc

ren maakte hy profefjie van de kund der wrelfpreekentheyd , en ook van
kwaade duyvelfche konden , zoo men eenige menfehen geloove wil toe-

ie hryven. Maar, nadien hem God zyn hert, midden in de Atheifierye

en verblindheyd , kragtdaadig roerde , ging hem zyn bekeeringe recht

ter herten. En deeze begon ook uytterlyk zoodanig uyt te blinken, dat

hy alle zyne goederen onder den armen verdeelde , waar uyt men zyne
ongeveynsde gehoorzaamheyd tot God zien konde , zoo dat men hem
wel haart tot het Predikt-ampt trok. (h) In deezen wierden nu zyne ver-

dienden zeer hoog gepreezen, en hy zelfs hadde een zeer groot aanzien

byna door de geheele Chriftenheyd: zoo dat hy die by veelen eenigzins

fcheen te misbruyken, daar het hem egter aan noodige gaaven geenzins

ontbrak , en nog veel weyniger aan naardigheyd en wakkerheyd , waar

van we hier vooren, ontrent het verhandelen der vervolgingen , nu reeds

al uytvceriglykcr hebben gehandelt. God verleende hem ookgrootege-

naade'in gezigten, openbaaringen, en voorzeggingen, diehy zyne Broe-

ders trcuwelyk meededcelde, en veele dingen van te vooren verkondig-

de. Van zyne fcylen, als ook van zyn ftrijd met Stephamis en Nova-
tus zullen wy in het laatde Hoofdftuk het noodigfte melden. De vol-

gende Leeraars hebben zijne fchriften ook zeer in waarde gehouden, daar

ze hem onder de Martelaaren en Voordanders een regt ligt noemen, en

hem als een zeer nut, aangenaam en dierbaar Schryver prijzen. De nieuwe

verwonderen zig over zyne brandende liefde tot God , door dien hy zig

zoo zeer niet heeft konnen bemoeyen met reden-twiften , als wel met
lou-

(ƒ) HieronymusdeScr.Eccl. (g) Vincentius l.c c. 2/. Hieronymus ep.r 49. B.Rhcnanus.-

Triihemius. {h) Hieronymus Catal.Scr.

I Deel. S
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loutere gevangenen en vervolgden om te gaan. (V) Zyn dood is uyt het

voorgaande alreeds bekend, die ontrent het 259. jaar van Chrijlus is

voorgevallen.
Ammo. ' IO £)e leermeefter van Origenes was Ammonius , die zig meede te

Alexandrie onthield , en van den lafteraar Porphyrius wel befchuldigt

wierd, als of hy van het Chriftendom was afgevallen , maar andere fpree-

Tuiius a- ken iiem hief over vrY . En toen ter tyd was Julius Africanus daar ook

bekend , die met Origenes eenige fchriften gewilïelt heeft , gelyk als men
daar nog iets van heeft. Hy mag wat groots in de Hijlonen en tydreeke-

ninge gedaan hebben , daar de andere hem zeer in roemen en toe ftem-

Hippoiy. men. Gelyk als Htppolytus, een andere Schryver van dezelve tyd , en
tu>

" een vriend van Origenes, deeze zaaken vlytig gedreeven heeft, daar men
noch hier en daar gedenkteekens van vind > en wel inzonderheyd aan-

gaande de uytfpraak , over de twift-vraag van den regten tyd om het

Paas-feeft te vieren. Van zyne andere Boeken heeft men niets zeekers

meer, buyten de bewyzen van den Anttchrift, en eenige weynige {tuk-

ken en brokken. De overige werden van de Critici of oordeel-kundige

voor onecht erkent. Hy zelf is eyndelijk nog een Martelaar geftorven>

onder Akxander Severtis, na dat hy een wij4 Opziender te Portus in

Italië was geweeft.

>-'q>os. 11. Nog was 'er ontrent deezen tijd een zeer bekend Leeraar in E-
gypten , met naame Nepos , die ook het opzigt aldaar over de Gemeen-
tens hadde. Deeze Man werd van zijn eyge teegenparty, Dionyfius A-
lexandrinus, geroemd, dat hy in de Schrift zeer vlytig en geoefFend is

geweeft, ook trouw gehandelt heeft. Insgelijks, dat hy heerlijke gee-

ftelijke liederen heeft gemaakt, daar veele van de Broeders zig zeer mee-

de vermaakten. Ja dat hy waarlijk alle eere waardig was, en in alles te

zyn Boek pryzen , behalven dat hy van Gods beloften gefchree ven heeft, (k) Dit

oTnw is z^n Boek geweeft , dat hy over de Openbaar'inge van Joannes opge-
ringejoan- fteld , en eene overtuyginge der Allegonjien of byfpreukelijke genaamd

heeft, of, van die geene, welke alle voorzeggingen en beloften daar in

maar op eene verbloemde wijze, en niet eigentlijk na de letter willen

verftaan. (/) Andere zeggen , dat hy de eerfte opftandinge van 't oor-

deel geleerd heeft : En Dionyfius gedenkt daar verder van , dat zeer vee-

le onder de Broeders hem toegevallen waaren , en bekend hadden , dat

daar veel groote en diepe geheymeniilen in te vinden waaren , door dien

het rijk van Chrijlus , zoo. als het eens zoude koomen , onweederfpree-

kelijk daar in beweezen en beveiligt wierd. Waar over hy dan een on-

derling gefprek met hem gehouden , en drie gantfche dagen toegebragt

hadde , ook dat hy over de ftandvaftigheyd , zachtmoedigheyd , liefde

tot de waarheyd , en wijsheyd der Broederen, welke dit rijk van Chrijlus

geloofden , ten hoogden was verwonderd geweeft. In dit gefprek is al-

les met goede orde en zagtzinnigheyd toegegaan , fchoon Coracion , en

andere vrinden van Nepos, hem eyndelijk toegevallen zijn, daar zy zon-

der twyffel niet op de regte grond der Propheeten gebleeven, of ook
door anderen daar van afgevoert , en door haare achtbaarheyd afgefchnkt
zijn geworden.

t«raar S „ 1

2

• Onder de overige Leeraars , gelijk ze ook in de fchriften genoemt
Aunochie. en gepreezen zijn , waaren, in Afie , en wel te Antiochie , in den begin-

ne van deeze eeuwe Opzienders, Afclepiades , Philetus, Zebenmus , en

de

(i) Augurtinuslib.ii. contr.Crefcon. c. 32. lib.vi. cont. Donat. de Bap. c. 1. Viucentiusl.c.
09. Caffiodorusdiv. ka.c. 19. Gregor.Naz. Orat.29. Prudentius hymn. f . {k) Apud Eufe-
bmm vu. c. 24. (/) Gcnnad. MafElienf
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de voortreffelijke ftandvaftige Marrelaar Babylas , welke daarom van
tJ"JCc

C -

JJfcius ter dood gebragt wierd , om dat hy hem , na eene grouwelijke

moorddaadigheyd, in de byeenkomfte der Chriftenen niet wilde laaten

koomen. (rn) Na deeze kwam in zijn plaats Fabius , daar men byzon-
der veel van hield , en wel voornaamcntlyk te Rome , lchoon hy in 't eerft

de zaak der Novatianen fchecn aan te hangen. Vorders volgde midden
in deeze eeuwe Demetrms , en hem Pan lus Samojatenus , dog diewierd,
weegens opgetiehte dwaalingen , afgezet, en Dommis in zijn plaats ge-

ftcld. Eyndelijk waaren nog by deeze Gemeente Timaus en Cyrilltis ,

ook Gemiavus > Malchion en D01 otheus ,die in deeze eeuwe Ouderlingen
zijn geweeft. Alexander , een ftantvaftig getuyge en Martelaar vmChri-

J
e J«u(a-

JtiiSy en na hem Mazabancs , Hymenaus , Labcias en Hertnon , hebben

toen ter tyd de Gemeente te 'Jerufalem wel voornaamenrjyk voorge-

ftaan.

13. Aan de andere plaatzen in Afie was Beryllus te Boftra in Arabie , ikrjUus.

met welke men een ftryd 'over Chrtflus en zijn perzoon hadde , welke
door een t'zaamenfpraak van Origenes met hem wierdbygelegd. (V)Noch
was daar Methoditts , die eerft te Olympus in Lycie , en daarna te Tyras ,

M«i>odiuJ.

Opziender, en een heevige vyand van Origenes was, die by de rechtzin-

nige Schryvers , van weegen zyne ongebondenheyd en bitterheyd van
tung , een zeer Hechte lof heeft. (0) Van zyne overgebleevene fchriften,

heeft men noch iets by Photius, wa'ar onder voor deezen het boek van
de opftandinge bekend was. Te Boftra leerde hier na noch als een Op-
ziender eenen Maximus > die in de zaak met Samofatenus heel veel te doen
maakte , en Titus na hem. Te Cafaren in Palaftina zyn geweeft Theotfi-

jiits , een goed vriend van Origenes , dien hy ook opentlijk in zijne Ge-
meente liet leeren, Dommis en Theotecnus , ook leerlingen van Origenes ,

en eyndelijk, Agapius. In het andere Cafarea in Cappadocie , had Fir-

miltamis een groote lof, die insgelijks Origenes zeer liefhad , en onder

zijn opzicht hem altyd te raade nam. Van zyn ftryd met Stephanus te

Roome , zullen wy hier iets te zien hebben. In Mejbpotamie was op dee-

ze tyd een Biflchop Arcbelaus , en een Ouderling , Tryphon genaamd.

In Armenië was Meruzanes ; in Cüicie te Tarfus , Helenus ; te Icome >

Nicomas ; te Laodicea, Anatolius en Stephanus ; xeAmafa y Phadimus;
ik zwyge van anderen.

14. In Pontus te Nieuw-Cafarea > wierd Gregoriusi of gelyk andere Gefeilde

fchryven, Theodorus , teegens zijn wil en dank tot Opziender verkoo- G^rii*»

zen , na dat hy door Origenes tot het Chriftendom gebracht was gewor-
c
a

x
n

fa

™uv

den , van welken hy ook naderhand zelfs een lof-reede gedaan heeft. In

zyn ampt deede hy groote voortgang tot winninge van de noch meeft

Heydenfche inwoonders, waar toe nog zyne gaave kwam , om wonde-

ren te doen , daar van de Schryvers veel weeten te verhaalen , en men
hem daarom Thaumaturgus , of wonderwerker , ook de Groote , genaamd Thaunu-";

heeft. By welke verhaalen men op de nog duurende gaaven van. die tv-
tursus

den te zien heeft, en niet na zijn eyge believen, en oordeel van het over-

wys vernuft verwerpen of verkiezen mag , wat goedgekeurde Schryvers

daar van na haar befte weeten en geweeten opentlijk herhaald en beveiligd

hebben, (pj Van zyne fchriften is weynig oprechts meer overig , wyl
men hem zoo zeer veele valfche fchriften toegeeygent heeft, als daar zyn,

de Uytlegginge i:an 't Geloof', en andere , gelyk men ook aan de reegel-

S 2 maatige

(*») Chryfoftomus lib.cont. Gent. Eufebius lib.vi. c. 39. Socrates lib.v. c. 18. 19. Theodori-

tuslib.iii.cio.il. (») Eufebius vi. c. 33. (0) Socrates vi.c. 13. (/>) GregoriusNyllènus
Vita Balïlii M. Socrates, Theodoritus» Eua^rius,Suidas.
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ige zendbrief twijffeld , onaangezien de zefde SynoJus of kerkelijke

vergaadering die tot een reegel heeft aangenoomen. Echter blyfd de roem

van deezen man , weegens veel natten arbeid en trouwe , by de Gemeen-

tens onbetwift, en zijne gedachtenis met recht gezeegend.

15. In Europa zyn ook bekende Leeraars geweeft, te Perabion^ViBo-

rinus , die veel over den Bybel gefchreeven heeft , byzonder over de Pro-

pheeten, gelijk ook over het Hooge lied, en de Openbaaringe vanjoannes.

Dit laatfte is verlooren, en een ander boek hem daar voor toegevoegd,

dat de voorzegginge van het ryke van Chriftus op aarde loochend , daar

het Viciorinuséoc\\ in alle manieren verdeedigd heeft. (q) Eenigen on-

der de ouden ftond het daarom niet aan , aangezien in zijne fchriften geen

rechte ftyl, ook geen zonderlinge geleerdheyd te zien was. (V) Schoon

zy eene groote wysheyd daar in erkenden , en anders alle verlichte man-

nen , ja de Apojlelen zelfs , nochtans aanneemen , ja die daarom noch veel

gceftryker houden, dewyle zy met geen fchoone ftijl , noch met eenige

weereldlijke geleerdheyd praalen. Anderen hebben zyne fchriften onder

de Apocryphen of onreegelmaatige boeken gereekend, om dat het gevoe-

len van het duyzend-jaarige Rijk van Chriftus daar in ftond : desgelyks,

dewyl hy gezegd zoude hebben , dat de zielen yan de geloovige eerft na

een zeekeren tijd voor het aanzichte Gods kwaamen. (s) Alhoewel men
ondertuflehen nog bekend, dat deeze leer tot de tyden van Damafus toe,

zonder eenig nadeel van 't geloof en zonder fcheuringe der gemeenfehap
onder de geloovige , is voorgedraagen geweeft. Nu was zy na deeze
uytfpraak niet meer te lijden. (V) Gelijk dan ook de voorreede over de
gedachte uytlegginge toe ftaat, dat het nu gevaarlijk was , en de lafte-

ringe onderworpen , van deeze treffèlyke man zyne fchriften te reedenee-

ren : wyl Papias en Nepos eeven voor hem ook dit ryk alzoo geloofd
hadden. (V) Ondertuflehen word hy zelf dog nog onder de Heylige en
Martelaars geteld , gelyk hy ook zyn leeven in der daad voor Chriftus

heeft gelaaten: zyne gedichten zyn ook nog ftukswyze overig , en heel

aangenaam om te leezen.

16. Voor Cyprianus heeft noch te Rome een zeeker Rechtsgeleerde,
Mmutius Felix geleefd , die zich daar na tot het Chnftendom gewend

,

en een vertoog , onder de naam van OBavius , tot verdeediginge der

Chriftenen heeft gefchreeven. Eenander, met naame Arnobius , fchreef

in deeze eeuwe zeeven boeken teegen de Heydenen , en dat kort na zyne
bekeennge , waar door hy zich eerft by de andere Chriftenen wettig ge-

maakt heeft , om dat zy van weegen zyne voorige vyandfehap teegen
haar, niet wilden gelooven , dat hy een geloovige was geworden. Hier
in houd men hem anders zyne aanftootelyke fpreekwyzen gaarne ten goe-
de, en men erkent zyne trou en ernft in de verdeediginge der waarheyd.
Wat de Opzienders te Roome in deeze eeuwe aangaat , zy zyn eikande-
ren in de volgende orde gevolgd , Zephynnus , Calixtus , Urbanus , Pon-
tianus, Anterus, Fabianus , Cornehus , Lucius , Stephanus , Sixtus II.

Dionyjius , helix ,. Eutychianus en Gajus. Onder welke Stephanus en
Cornehus door verfcheydene ftrydigheeden byzonder bekerid zyn gewor-
den , gelyk wy hier na breeder zullen zien. Van de overige kan men
niets zoo aanmerkelyks vinden , en daar en booven is het meefte nog ver-
dicht en t'eenemaal onzeeker.

17. By de Roomfche Gemeente weet men noch van een Ouderling ,-
£5

met

(?) Hieronymus de Scr. in Papia &Prasf. in Comm.cjus. item Com. inEzcch.c. 16 (V)Idcm
de bcr.& epiliad Ürat. Mag. & ad Paulin. (O Gelaiïus in Deer. ditt. ir. It) Baronius ad
Martyrol. Rom.d. 2.N0V. (») Hieronymus 1. c.
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mee naame Philemon , die door de ftryd over den doop der Ketteren be- J(

a"
c
c
c
c -

kend is geworden , welken hy voor onnoodig hield. Waar over ook Dio-

nyfius aan hem heeft gefchreeven. Niet minder is Novatianus een ander N°v»»-

Ouderling teen ter tyd bekend geworden , die ook veele boeken zoude fchciffen.

gefchrecven hebben , (xj en wel meeft van zulke ftof , daar in dien tijd

veel gevraags van was. Gelijk men ook noch zyn Zendbrief van de Joodfe

Jpy-zen heeft, die met het boek van de Drieeemgheyd onder de fchriften

van Cypriauv.s en Tertullianus vermengd is, en daar noch als een aanhang-
zel gc/ien word, waar in hy de vryheyd der Chriftenen in hunne fpyzen
bewyrt. Men heeft ook noch een brief van hem by Cypnanus , de der-

tigfte 'm orde, die hy in den naam der Roomiche gceftelijkhcyd aan hem
gelchreeven heeft. Anders word hy onder de Bekenners van Chrijlus ge-

reld, dog daar by befchuldigd , dat hy van een ander Ouderling uyt de
Gemeente van Cypnanus, teegen Cornelius is opgchitfl geworden, en de
aannecminge der gevallene teegen hem voor kwaad geduyd hadde , na
dat hy het groote misbruyk zonder twyftel wei hadde aangemerkt, waar
van hier onder breeder. Qyj

(x) Hicronymus Catal. c 70. (y.) Eufcbius in Ghronico.

HET VIERDE HOOFDSTUK.
Fan de verrichtingen der Leeraaren, en van de Kerkelijke

.
Vergaaderingen.

§. 1.

UYt deeze korte narichtinge van de Leeraars zelfs , en hoe ze zich Trouw der

gedraagen hebben, kan men verder licht beiluyten , hoe het met uerJr:

de bedieninge van het Leerampt toegegaan is, endeGemeentens met haar

voorzien zyn geweeft. Naamelyk daar waaren toenmaals noch zeer veele

trouwe en oprechte arbeyders , die geen moeyte , nog wakkerheyd , geen

eer nog voordeel , ja het leeven zelf fpaarden , als de broeders maar wel
bezorgd waaren. Aangezien men diergelyke voorbeelden heel veel heeft,

dat de Leeraars by haare kudde alle ongemakken van de Heydenen, en

anders by andere voorvallen , uytgeftaan hebben , en tot aan hun eynde

toe Chrijlus en zijne Gemeente getrou gebleeven zijn. Alwaar dan ook
noch de goede tucht en orde uytterlijk , en het leevendige geloove met
zijne vruchten innerlijk j onder de Chriftenen al reedelijk wel onder-

houden wierd. Ondertuffchen kan men ook niet loochenen , dat zich

hier en daar veele dingen onder de Leeraars zelfs hebben beginnen op te

doen , die zich na de eerfte Apojlohfche tyden heel niet wel fchikten ,

daar ze echter niet alle fchuld of deel aan hadden.

2. De geene nu, welke het nog trou meenden , en hunne verrichtin- Hunne g5 =

gen vlytig ter herten namen, ftonden nochtans zomtyds al te zeer op haa-

re eygene gedachten en wille. Tcrwijlen zy in geeftelijken zaaken dit

en dat voor recht en goed aanzaagen,wierd dikmaals de raad enhetgoet-

dunken van anderen niet eens gehoord of gebruykt. En als daar nog by

kwam, dat iemand om byzondere verdienlten of gaaven , of ook om het

lyden , in eenige achtinge en aanzien by de anderen geraakt was , zoo

begoft zich al vroeg eene heymelyke heerfchappye over de gewee-

tens te laaten zien. De gemoederen, onaangezien zy anders God vreef-

den, en lief hadden , waaren echter by zoo veele teegenfpoeden , en ver-

zoekingen nog niet lterk genoeg, om alle fijne hoovaardye en verheffin-

S 3 ge

HS.

breektn.
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jaatcc. ge booven anderen zoo ras te konnen overwinnen. Daar waaren onge-
t.tccc.

^ieen weynige, ofwel gantich geene Ignattuffen meer, die zich voor de

geringde en laatfte wilden houden. Het eenmaal vaftgeftelde voorrecht

der Öpzienders , de ingevoerde gehoorzaamheyd van anderen teegen

liaar j de onmaatige lof , die men haar veeltyds in 't openbaar al te zeer

gaf 3 en de zoo dikmaals ontydige en afgoodifche liefde en eere teegen

haar, waaren dingen, die een ongeoeffend en onverneederd gemoed niet

licht zoo ras vergeeten konde, dat het niet iets daar van in Zyn hert liet

indrukken. Behaïven dat eenige allenkskens noch al meer en meer eyfch-

ten, als hen toekwam , en het ontzag en de eerbiedigheyd der toehoor-

ders en meede-arbeyders merkelyk misbruykten. Daar by kwam noch

die uytterlyke ruft en zeekerheyd , welke ook in deeze eeuwe wel tot o-

ver de helft geduurd hadde. Waar door de Leeraars, en vervolgens ook

de andere lieden, niet meer zoo vierig in 't geloove en geduld , ook niet

meer zoo ootmoedig bleeven , als ze wel voorheene , onder de groote

flormen en vervolgingen ,
geweeft waaren.

Bcgin*ei 3- Ondertuiïchen befpeurde men onder de voorftanders allerhande tee-

kenen en vruchten van afgunft , na-yver , achterklap en openbaare ver-

deeldheeden, waar van we hier onder nog iets zullen zeggen. Hoe die-

per zig nu die geene , welke daar eenig onrecht by leeden , zouden ver-

ootmoedigd hebben , en daar door de anderen en haare zaaken zelfs had-

den konnen winnen , hoe meer haare aangeboore hoogmoed daar door

nog opgewekt wierd. Daarom zaagen niet weynige alleen daar op , hoe
zy haare plaatzen, ampten, en tytelen niet alleen behouden , maar ook
noch vergrooten of vermeerderen konden. Dit konde nu heel be-

zwaarlyk zonder onderdrukkinge en wegftootinge van anderen gefchie-

den, daar door men ook allenkskens by de geeftelijkheyd tot den hoog-

ften top der weereldlyke eere en geweld is opgeklommen : en , wanneer

het dan by de geeftelijke aan een kyven en fchelderi ging , of, dat men
deczen of geenen ketter aandeed , zoo taftten die geene , welke Wel de

meefte aanhang hadden, ondertufïchen al verder toe, en vifchten, gelyk

men zegd , in dat troebel of beroerd waater: in 't byzonder daar zy vrye

handen hadden , en wiften , dat zy van de anderen , by de Heydenfche
Overigheyd, niet licht konden aangeklaagd werden.

4. Eenige byzondere voorvallen nu zullen deeze zaak wel klaar maa-
ken , waar van iets by de fcheurirtgen en doolingen Zal opgehaald wer-

H«re den. Hier is alleen maar aan te merken, dat toen ter tyd wel, gelyk in

»mpten.
e
" de voorige eeuwe , de naamen en trappen der Leeraars in dezelve ftaat

zyn geblecven, en dat men alleen maar van Öpzienders of Biiïchöppen,

Ouderlingen en Diakenen toenmaals geweeten heeft : echter heeft zich in

veelen iets meer van geeftelyke heerfchappye geuyt. En deeze noemde
men de Geeftelykheyd; na dien aart , welkers oorfprong wy by de voo-

verheifin- rige tyden reeds al gezien hebben. Veele BiiTchoppen wilden ook, on-

B.ffchóp-
trent deezen tyd, byzonder in 't laatfte deezer Eeuwe, in alle manieren

pen - iets meer booven andere zyn, en ze beyverden een grooter gezag of ge-
weld

; fchoon zy zich hier in zoo opentlyk niet dorften bloot geeven,
om dat het volk de voorige rechten en vryheeden noch niet hadde ver-
geeten. Om welke reede Tertullianus den Btffchop té Roome wel de hoog-
fte Pnefter noemd,(*) doch niet van herten, en van weegen eenig regt,

maar meeft uyt fchimp , gelijk hy hem ook de naam van een Btfïchop der

Btffchoppen geeft. Zoo begon men toenmaals ook al van een hoogen
top des Priefterdoms te fpreeken , buyten , ja vlak teegen de gewoon-

te

(*) Tertullianus de Bapt. c. 17.
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teder Apoflekn-, en desgelyks ook van een gezag des Biflchoppelyken $$£r
ilocls. (a)

5. Nogtans geeven alle de omftandigheeden en narichtcn heel klaar Hun voor-

te kennen, dat de Biflchoppen wel voor de Ouderlingen gegaan zijn, wfdeoi

dog niet na hunne heerfchappye of macht, maaralleen, na de orde en
d "'"*"''

uyttcrlyke eer, en na de voorzittingc , v/elke de eerfte aan deeze over-

lieten. En daar van daan kwam het , dat de Opzienders allengskens van een
Biflchopdom der Pneftcrfchapbegondentcfprecken,opdatzyinde t'zaa-

mcnkomilcn de andere lieden met eenige glimp of fchyn van rechten daar

van zouden konnen uytfluyten. Ondcrtuflen naamen zy de voorzittinge

echter aan, door dien het t'eenemaal met de cerfteeenvoudigheyd en oot-

moed gedaan was, daar men in uytterlijkc omftandigheeden te voorenop
niets gezien , maar alles gedaan hadde, zoo als men daar toe kwam , met
volle verzeckeringe , dat het niemand kwaalyk zoude duyden. Neevens
deeze voorzittinge nu bedongen de voorftanders zelfs , ook voor zich ,

om de andere maar alleen te zaamen te moogen roepen, tothctleer-ampt
te (lellen , de gedoopte te beveiligen , en zommige andere diergelyke

bedryven meer voor zich te oeffenen. (b) Waar uyt zy dan al zagtjes

een gewoonte , en hier uyt eyndelijk weeder een recht en wet maakten,
waar op naderhand de volle heerfchappye der Geeftelijkheyd , en , wel
afzonderlyk, het zoo genaamde jus Epifcopale , of Biflchoplyke recht jus Epifo

ruftte. Zulk een gering begin heeft dit kwaad gehad, daar hier na, tot
pale "

deezen tyd toe , het aldergrootfte verderf in de zoo genaamde Chriften-

heyd uyt ontftaan is, en daar alle dwingelandye en heerfchappye over het

geweeten in geloofs-zaaken als nog op fteund.

6. Ondertuflchen was toen ter tyd de macht der Biflchoppen nog eg- !*«.«».

ter zeer ingebonden , nademaalzy, als het recht toeging , alles, of dog SS
het meefte aan de Ouderlingen, Diakenen, en aan de gantfche Gemeen- rc '

te moeften meede deelen. Daar van daan ook de Ouderlingen , byzon- o ud«ün-

der ook der Biflchoppen Ampt-genooten , Mede-opzienders, Byzitters,
g' n '

Meede-dienaars, insgelijks ook, voor zich alleen, Voorftanders, Har-

ders, Regeerders , en diergelyke genaamd wierden. Vermits deeze ook
alle overige verrichtingen in de Gemeente met de Biflchoppen gemeen
hadden. Gelijk als de Diaconen niet minder alles meede verrichteden, Düwnen.

fchoon zy ook in 't byzonder met de armen , gevangene , martelaars ,

en diergelyke te doen hadden: ook waagde het waarlyk geen Opziender,

uyt de voorgeftelde oorzaaken , zoo licht hier iets in te veranderen , of

iets nieus in te voeren. Nademaal hy by diergelijke onderneeminge haaft

zijn hoogmoed en booze inzichten zoude verraaden, en zijn geloove en

aanzien by de Gemeente verlooren hebben. Men dacht ook op het min-

fte niet aan andere dwaaze eernaamen , gelijk als, Patriarchen, Aarts- p*tirf-

bijjchoppen, Primaaten, enz. zijn mochten, alhoewel men ondertuflchen, AaTts-'bir-

by voorvallende geleegenheeden , op die Voorftanders de meefte over- p^^n'
flag (reflexie') maakte , die in de Hoofdfteeden van haare Landfchappen

waarenj gelijk als op die van Alexandrie , Antiochie , Rnome , Epheefe

,

C<ffarea, Carthago, en zoo voorts, zoo dat het voorrecht , gelijk het

in de Weereldlijke Regeeringe was , eyndelyk allenkskens in de Ker-

ken ook is ingevoerd , en door de Chriftelijke Keyzers beveiligd ge-

worden.

7. De naam van Paus of Papa was toen ter tyd, en in veele volgende Kaam v<n

c'ePaus,
eeU- pjpj.

(a) Cyprianus ep.fi. &Ó5-

. (A) Cyprianus cp.ad Jubajanum. Cornelius Ep Rom. ap.Eufeb.

vi.c.43. Auöor Conllit. Apoft. lib. m.&iix. Canones Apoftol. (0 Origenes, Cyprianus,

Eufcbius, Conftitut. Apodol. 1. n.c.47.
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eeuwen , aan alle Voorftanders nog gemeen , en beteekende zoo veel als

een Vader: Die naam is ook eerll, onder Gregorius deVU.aandcrtRoom-

fchen Bifthop alleen toegeeygent geworden , gelijk zijne eyge Schryvers

het niet konnen ontkennen , en in het boek van de Chriltehjke broeder-

fchap beweezen word. In die'tyd wierd nu wei op de Roomfche Gee-

flelijkheyd onder anderen eenige reflexie of overflag gemaakt , van wee-

gen de groote en beroemde plaats zelve , daar zy zich ook meefterlyk

van willen te bedienen. Echter liet men den zelven Biflchop nog geen-

zins toe, dat hy een Biflchop ofOver-opziender over de andere BuTchop-

pen zoude zyn, waar teegen men nu al in 't Jaar 258. plegtiglijk prote*

fleerden of weederfprak. Men verbond zich daar ook geenzins aan, dat

men deezen Biflchop juyft alleen , of altyd , om raad of om ftrydige

punten te Hechten , moed aanzoeken. Aangezien 'er voorbeelden ge-

noeg voor handen zyn , waar by men andere beroemde Leeraars insge-

lijks hier over om raad gevraagd heeft. Gelyk het Faufimus te Lyons

met zyne klagte teegens Marcianus te Arles maakte, insgelyksde Spaan-

fche Gemeentens met Bafllides en Martiahs , welke alle by Cyprianus orri

raad gingen. (7) Met een woord dan, men vind in deeze eeuwe zoo
weynige rechtmaatige of vafte grond voor de heerfchappy der Geeftelyk-

heyd in 't gemeen, als voor deeze of geene Biflchop, Prelaat, of Super-

intendent in 't byzonder. En nog veel minder, Voor een zoo genaamd,
en onder het Pau/dom opgericht , en nog op deezen tyd duurend Confi-

florium of Kerkenraad , die de gewaande BhTchoppel ijke rechten, met
uytlluytinge of onderdrukkinge der Gemeente , zoude geoeffend heb-

ben.

8. Wat nu de andere zoorten en ampten onder de Geellelykheyd in 'c

vervolg aangaat > men begon met en neevens de Diacor/en ook andere die-

naars te verkiezen , die alleen tot opwachten gefield waaren. De Sub'

Diaconi of Onder-dienaars moogen wel alleen in de groote Gemeentens
opgekoomen zijn , gelyk 'er te Roome ten tyde van Cyprianus zeeven ge-

naamd werden, ( ƒ) waar meede zy de Diaconen zonder twyffel hielpen

overdraagen. De Voorleezers wierden door de oplegginge der handen
uytgezonderd, dat zy in de Gemeente de fchriften der Propheeten,Apo-

ftelen, en andere beroemde Leeraars moellen leezen. (g) Alhoewel dat
ook dikmaals van de Ouderlingen en Diaconen te gelyk gefchiedde , na
dat zy ergens weynig of veel by de Gemeente te doen hadden. Want

,

dat zy zig door het inllellen van nieuwe Kerkendienaars zonder nood-
zaakelykheyd hadden willen verlichten , of luye daagen maaken , gelyk
hier na door de influypende zorgeloosheyd wel gefchied is, moet of kan
men van de minde Leeraars van deezen tyd maar vermoeden. Gelyk als

ook de naam van Exorciflen of Duyvel-bezweerders, nog geen byzonde-
re orde of trap der Geellelykheyd uytmaakte , door dien die bezweerin-
ge en uytdryvinge der duyvelen , by eene nog duurende kragt des ge-
loofs, aan allen gemeen was, die zy ontrent de bezeetene, en in andere
geleegenheeden , tot gemeen nut gebruyken konden. En daaf men aan-
ving by zeekere bedryven de exorcifmus , of bezweeringe , na gewoonte
in 't werk te Hellen , zoo verrichtte die een Ouderling of Diaken , die
men om die reede ook Exorciflen of bezweerders noemde. De Aco-
luthi of dienaars en volgknegten wachtten den anderen in zeekere verrich-
tingen op. (6) Maar de Cantores of Zangers fchynen wel wat laater op-

gekoomen

.
{d) Concil. Carthaginenfe prooem. {e) Cyprianus ep. 67. 68. (ƒ) Cornelius ap. Eufeb. vi.

c. 43. Clerus Rom. ap. Cyprian. ep. 2.
'

(g) Idem ep. 7Ó. Eufebius de Marr- Pateftin c z
(b) Cyprianus ep. 36. sï•
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gckuomcn te zyn, om dat de Voorlezers , Diakoncn en anderen in de l"'^
Gemeente voor heene aanvingen te zingen. ("/)

9. Alhoewel nu de Leeraars op de gedachte wyze van de ooverige

Chnitenen in vcele lhikken zich onderfcheyden hadden, daar in de voo-

ngc ccuwc al gewag van gemaakt is , zoo heeft echter de Gemeente haa-

ire al lang genootc vryheyd en gerechtigheyd tot hier toe, noch al taame-

lyk wel behouden. De Chriftelyke liefde, ootmoedighcyd, en befchey- P?
de5"

d
'

«.knhcyd, die by veele Voorltanders nog overig was , liet hert niet toe , l^^*
haar daarom te kwellen , waar by dan ook noch andere booven gemelde hooide»,

oorzaaken kwaamen. En om deeze reede vind men in dien tyd noch R<.^ t jv

zoo veele waarteekenen van het gezag der gantfche Gemeente of Broc- ()emeentè '

derichap, zoo dat niet alleen by alle gemecne geleegenhecden , en voor-
vallen, in geeftelyke zaaken, de broeders in 't gemeen om raad gevraagd,
en haare toeftemminge begeerd is, maar ook , hoe zy by de verkiezinge

en beroepinge der Leeraaren , by hunne beproevinge , beveftiginge , en
andere toevallen haare item en werk gehad hebben. En niet minder, hoe
men , met haare toeftemminge en in haare teegenwoordigheyd , met de
gevallene, boetvaardige en diergelyke pleeg te handelen ; zoo dat Cy-

prianus wel uyfdrukkelyk f'chryft, (*) „dat by het gering/Ie niet en han-

„delde zonder toeftemminge van het volk. Ja de bedryven van de Kerke-
lyke Vergaaderingen van die tyden wyzen klaar aan , dat de Chrtftenen

in 't algemeen haare (temmen by vereffeningen en befluyten in geeftelyke

dingen hebben moeten geeven. (£) Waar in men behalven dien niet an-

ders doen konde, by aldien het de naame noch zoude hebben , dat de
yipojiolifche maniere eenigzins in acht genomen wierd. Nademaal het

de Chrijienen noch gcenzins vergeeten was , hoe in 't begin des Euan-
geiiums eeven alzoo gehandeld wierd, daar de Broeders in 't gemeen al-

le te zaamen geroepen wierden, en men na de inwoonende gaaven van
een ieder zyn grond en gevoelen over de voorvallende punten vernoo-

men hadde. handel, xv. 22. 23. 25. xxr. 22.

10. Op dat het dan ook zonder verwerringe en andere ongemakken o^cri.n-

mocht toegaan , zoo had men de gewoonte van de voorige tyden af, dat f™„^
men vafte Ouderlingen der Gemeente verkoos, na dat men die voorheen

wel beproefd, en alle noodige ftukken heel naauw onderzogt hadde. (I)

Deeze dan waaren , uyt kragt van hunne rijpe , en meeft hooge jaaren,

en door de verkreegene ervaarentheyd en wijsheyd , ook bekwaam , om
in zwaare zaaken en voorvallen heilzaame raad te konnen geeven. En
daarom wierden zy in alle gewichtige geleegenheeden meede om raad ge

gevraagd , ja zoo , dat men hen ook van de verordeninge der Leeraaren

niet uytgcflooten heeft, (m) Alhoewel nu deeze wyze alzoo in 't ge-

meen gehouden wierd , zoo toonen echter de gefchiedeniffen der laatfte

jaaren , dat de Leeraars in ftrydigheeden over de leerpunten, aireede

zeer veel op zich zelve, zonder toedoen van andere Chrijienen , gedaan

hebben. Echter zal hier genoeg zijn , dat zelfs de beroemdfte onder hen

bekent hebben , dat het van rechtsweegen niet zonder de gantfche Ge-
meente hadde behooreh te gefchieden. Gelijk als alle omftandigheeden Geenot1 _.

overtollig aanwijzen, dat geene van deeze zich noch door eenig uytter- ^ r

^
h
^
d

lijk teeken der kleedinge, of andere zotternyen , afgefcheyden hebben, ding.

of iets byzonders hebben willen zyn. Door dien een ieder nog by de

ge"
(*') Conftit.Apoft lib.111. c.u. Cornelius ap. Eufcbium vi.c. 43. (*) Cyprianus ep. y.&

-S. (k) Aéla Synodorurh Roman. Antiochcn. CartKagin. & ap.Cyprian.ep. 31. Eufebius Con-
ftit. Knx. c. 4. (/) Firmilianus ap. Cyprianum cp-7f. Tertull. Apol. c.30. Cyprianus ep. 28.

(w) Firmilianus l.C.

/. Deel. T
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Jaar CC.
tot CCC.

Vcrecni-

gingen
communi-
catie der

Gemeente.

GclyMieyd
derzelven.

Vifielinge

vanBrie-

Concilia.

Haarwjze.

gemeene kleedinge bleef, zoo als zy byzonder in benaaude of onzeeke-

re tyden, het ergens raadzaam oordeelden te weezen.

1 1 . Het geene verders een enkele Gemeente niet vermochte volkoo-

men uyt te rechten of af te doen > dat deeden meer van haar te zaamen

,

die zich dan hier toe met malkanderen in dit of dat Landfchap vereenig-

den. Waar by dan ook zomtyds wel kwam te gebeuren, dat zicheeni-

ge Gemeentens wel byzonder aan een grooter hielden , die ergens aan

een beroemde plaatze was ,
gelijk nu reeds al van de Voorftanders van

dezelve aangemerkt is. (n) Alhoewel ondertuflchen een ieder zyne

vryheeden en rechten voor zig behield, en zig aan een eenig hoofd in

geloofs zaaken ganfch niet onderwierp , of verbond, 't Geene niet al-

leen in alle verrichtingen in der daad in acht genoomen, maar ook met

woorden aangeteekend wierd , daar de Leeraars en Chrijlenen eikanderen

altyd Broeders, Meede- broeders, Meede-genooten , Meede-arbeyders ,

Ampt-genooten , en zoo voorts , gewoon waaren te noemen , zoo dat

een ieder Gemeente wel by haare Voorftanders toen ter tijd na geleegen-

heyd van de plaats bleef, doch zich aan de geene, die aan malkanderen

grensden, en ook die verre afgeleegen waaren, niet onttrok , maar tot

alle hulp bereyd en willig was. (o) Hier toe nu gebruykte men , zoo

veel de onzeekere tyden het nog toelieten , de correfpondentien of wiiTe-

linge van Brieven, het vlytige bericht aan eikandere, van 't geene, dat

aan een ieder plaats voorviel , gelijk meede de broederlyke vermaanin-

gen, beftraffingen , vertrooftingen , en diergelyken. 't Geene alles wel

maar alleen van den toeftand der Gemeenten te verftaan is, daarzy buy-

ten de ftrydigheeden en verwerringen waaren , en met de oude Apo-

ftohfche wijze noch eenigzins overeen kwaamen. Want buyten deeze

zullen wy hier beneeden een heel ander begrip daar van bekoomen , hoe
ellendig het toen ter tydaldikmaalsin geheele land-ftreeken gefteld was.

12. De voornaamfte en gemeende manieren in zulke toevallen waren
toen ter tijd de gemeene vergaaderingen of Synoden en Concdien , welke
echter, na de gefchaapenheyd van die tijden, maar van eenige Gemeen-
tens konden gehouden worden. Haar gebruyk was ordentlijk als volgt:

Datzy, voor eerft , wanneer daar iets zwaars en wichtigs voorviel te

onderzoeken, van dat zelve aan de aangrenzende en bekende Gemeen-
tens berigt gaaven, en zig van haar raad bedienden. Wanneer het dan
de andere niet moogelijk fcheen , om die zaak alleen af te doen , zoo
wierd met gemeene verwilliginge overeengekomen , zich ergens op een

plaatze te verzaamelen, en ordentlijk daar over raad te pleegen. Daar
dan ergens eenige andere, na geleegenheyd enomftandigheeden van zaa-

ken, hier toe beroepen wierden: en , die daar niet konden koomen,die
zond men dan na een gemaakt befluyt , een noodig bericht van al het

verhandelde toe. 't Geene dan deeze voor goed hielden , of zy voeg-

den noch haare vermaaningen van 't een of 't ander daarby. 't Welke de
ABa Synodorum of de handelingen der Kerkelyke vergaaderingen met
haare zendbrieven en andere oirkondenuytwyzen , voor zooverre het in

dezelve recht en oprechrig mag toegegaan zyn. Want van alle de Syno-
den, van deeze, en noch veel weyniger van de volgende tyden , kan men
waarlyk niet met grond der waarheyd zeggen, dat alles na de reegel van
billykheyd, iklaatftaan, na Godes Heyligen wille, naaukeurig zou-
de afgehandeld geworden zijn. Weshalven ik ook hier , gelyk in het
overige , meeftendeels alleen op 't geen in zich zelve gefchied is ,

zie,

(») Eufeb.vi.i. &VU.C.26. Athanaf epift.de Sent. Diouyfii adv. Arianos. Cyprianus.
(e) Baflhus M.ep. i$\ ad Neo-Caef. Cyprianus.
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zie , als met wat recht , en op hoe goede gronden het mag gefchied Jt

a

"cc"
zyn. Ten minften kan men daar uyt ook veele dingen van deeze tyden

erkennen.

13. Om nu deeze Concilien na de plaatzen in 't algemeen te verhaalen, ^f°*
enin

daar die gefchied zyn, zoo moet men weeten , dat de meefte in deeze

Eeuwe in Africa gehouden zyn , alwaar de voornaamfte ftrydigheeden

zich ook voorgedaan hadden. Zelve in 't begin van deeze eeuwe in

't Jaar 2 17 , verzaamelden zich de Leeraars uyt Nnmidie en Africa , en

ftemden met den anderen op, dat zy hier na die geene, welke eens voor
Ketters verklaart waaren, en die tot hen daar na weeder overkwamen,
op 't nieuw zouden doopen, (p) welk befluyt hier na eevenwel heevig

van andere teegengefprooken wierd. Gelyk dan daar op in Africa op
een ander Synode het teegendcel valïgefteld wierd , Qqj en hier na, iri

't Jaar 256. daar de Voorftanders uyt Africa, Nunudie en Mauritanië,

teegen Stephanus zulk een befluyt maakten. (?) Ten tyde vart Cypria- TeCmha-

nus , hield men byzondcr te Carthago verfcheydene Synoden : naamelyk, 6°'

het eerfte in 't Jaar 254, over de ïtrijd met Felicijjimus , en die van zy-

nen aanhang: daar men gefprek hield, of en hoe men de gevallene wee-
der zoude aanneemen. Het tweede Synode wierd gehouden in 't Jaar

255, van dezelve ftof, teegens Felicijjimus en Novatianus , waarvan
hier na gewag gemaakt zal werden. Insgelyks in 't volgende Jaar$ tee-

gens een Diaken, en van den Kinderdoop, of die net op den achtften

dag gefchieden moefte , op de vraage van een zeeker Biffchop Fidus.

Eyndelijk noch een, in 't Jaar 257, aangaande de verloocheninge der

beyde Spaanfche Biffc hoppen, Bafilic>es en Martialis, welke, nadatzy
tot het Leer-ampt diefweegen voor onbekwaam verklaart waaren , tot

Stephanus te Rome haaren toevlugt genoomen hadden. Daar dan tee-

gens deeze het befluyt der Spaanfche Gemeentens bekragtigt is gewor-
den. (Y)

14. Op andere plaatzen zyn 'er ook wel eenige zoodanige Synoden synodm

gehouden geworden , Waarvan men echter geene byzondere omftandig- cirmÜw;'

needen weeten kan. Gelyk als daar waaren te Boflra in Arabie , te Cirta &j£f*
a'

in Numidie , te Narbona, te Alexandrie , en een in Mefbpotamie. Op Ieon,enfi '

een andere, te Icomum, een Stad in Phrygie , ftelde men , ontrent de
helft van deeze eeuwe, voor valt. , dat den doop der Cataphrygen en haa-

res gelyken niet meer gelden zoude, (t) Eeven als of het gelden des

doops van zulke uytfpraaken afhing, die zonder dat het teegen fpreeken

van andere weeder onderworpen was. Gelyk als Stephanus te Rome zig

opentlyk teegen dit Synode kantte , en daarom die in 't Ooften t'eene-

maal van de gemeenfehap uytfloot. Te Rome zelf zyn 'er booven dien TeRomo.

verkheydene gehouden geworden, als, in den tyd van Corneluis , inde

Jaaren van 254. en 255 5 eene , aangaande de weeder opneeminge der

gevallene, als ook, van weegen de ftryd met de Novatiaanen. (uj Ins-

gelijks een andere, onder Stephanus , van de weederdoop der Ketters,

en andere diergelyke meer. Verders leeft men van een Synode te Antio- Te Antia-

chie , vooreerft, teegen de Novatiaanen , alwaar veele Biffchoppen uyt
8h,e '

Cappadocie , Cilicie , Egypten en Palajima verzaameld waaren. (xj Ten
tweeden, in 't Jaar 266, teegens Paulus Samofatenus , den welken alle T«(.tnj

de teegenwoordtge toen ter tyd zeer vriendelyk bejeegent hebben , zoo mclTenuV

dat hy ook zyn gevoelen herroepen , en deeze lieden te leur gefteld

T 2 heeft.

(/>) Cyprianusep.71. (<?) Idem ep. 72. 74. (r) Aöa ap. Cyprianum. (s) Idem ep. 40. 41.

Sy-S^-ss-si' 6^.68. (0 Firmilianus ap. Cyprianum ep. 75. (*J Eufeb. vi.43. (*) Diony-
liusAlexandr. ap.Eufebium vi.c. uit.
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T»rcc. heeft, (y) Om welke reede eyndelyk in 't Jaar 277. noch meer BifTchop.
,tlCCC

' pen by een kwaamen , welke, na lang woorden-twiften , waar in Mal.

chion met Patilus zich inlieten , deezen ten laatften als een Godslafteraar

afzetten , ook hunne handelingen aan alle andere Gemeentens meede-

deelden , en door dien Paulits met wilde wijken , zoo wierd den Hey-

denfchen Keyfer Aurehanus zelfs tot hulp geroepen : die dan niet traag

was, om, ten gevalle der andere Chriftenen , deezen te veroordeelen

,

en met geweld weg te jaagen , alzoo hy zonder twyfTel zyn voordeel

daar by vond. Van welke handelinge elders breeder te fpreeken zal val-

len. (V)

15. En alzoo ging het allcngskens met de gemeene verzaarhelingen

teegens de Ketters toe, dat de fterkfte party gemeenelykdit middel uyt-

vond, om de andere te dempen. Van te vooren dorfle niemand lichtelyk

onderdaan ietsdiergelyks te beginnen, zoo lang alsdeeze vergaadenngen

van de Keyzers in 't algemeen verbooden waaren. Maar, na dat hier in van

't Hof meer verlof op volgde , bediende de Geeftelykheyd zich ook
meefterlyk van alle zulke geleegenheeden vlytig en op haar tyd. Waar
uyt men ook aanmerken kan, dat diergelijke Concilien of Kerkelykever-

gaaderingen meelt altyd in gerufte tyden gehouden zyn. Alhoewel men
heel klaar , uyt alle haare verhandelingen , zoo veel daar noch van voor

handen zyn, zien kan, dat veele dingen , zoo niet de meefte, eenzy-

dig , en niet naden rechten reegel der Chrifielyke leere , ja dikmaals niet

eens volgens de natuurlyke billykheyd afgehandeld zyn, gelyk als elders

aangeteekend , en in de Afbeeldwge reeds al in 't korte aangeroert is. Ten
minften moeite het zwakke deel altyd te kort fchieten, en zich maar laa-

ten verwerpen en veroordeelen , het zy dat het recht of onrecht had

,

't geene met 'er tyd noch eerft recht de overhand nam , en tot eene ge-

woonte wierd. Doch ik moet my hier by niet ophouden, maarbymyn
doelwit blyven.

(y) Eufeb. vu. c.28. Nicephorus vi.c.27. (je,) Eufebius vu.c.29. 30. Hieronymus Catal.

Scr. in Malchione.

HET VYFDE HOOFDSTUK.
Van den Godsdienft der Chriftenen ; beneevens hunne maniere van leeven

in de derde eewwe.

§• 1-

Nieuwig. S~~* Elyk als die geenc , welke in de Gemeente het meefte te zeggen

«fc

C

Godi- v_X hadden , alreeds heel merkelyk van de eerfte eenvoudigheyd en
dlenit. zuyverheyd afgingen , alzoo wierd ook op deezen tyd in de uytterlyke

oeffeningen van den Godsdienft , een goed gedeelte van nieuwe vonden
daar by gedaan. Men woonde toen ter tyd noch midden onder de Hey-
denen, van welke, by haare bekeeringe , niet weynige plechtigheeden

Heydcn'
m de Chriftelijke vergaaderingen overgebracht wierden ; of , om dat zy

«Jom. dezelve noch voor goed en geoorloft hielden , of ten minften , om dat
ze van de Voorftanders niet voor fchaadelyk afgekeurd wierden. Veele
kwam het vreemd voor, dat de Chriftenen , by haare te zamenkomften
alles zoo geheel zonder pracht en andere omftandigheeden in groote ftil-

te deeden. Het fcheen hen beeter te zyn , wanneer men de lieden iets

voor leydde om te zien en te hooren, dat men met eenige plechtighee-

den de zaaken , die waarlyk zonder dat aan zich zelven wel goed waa-
ren
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ren , een aanzien maakte. Dit zoude by de ongeloovige een grooter ont- t« ecc!'

zag en eerbiedigheyd geeven, byzonder daar zy hier door meer beweegd
zouden worden, dewyl zy by de Heydenfche Godsdienfl de uytterlyke

pracht en groote praal heel zeer gewoon waaren. Zy zouden ook eer

by opmerkentheyd gehouden, en in veele dingen van decze en geenein-

nerlyk onderrecht werden.

2. Deeze en diergelyke bewecgreedenen zyn uyt alle omftandighee- *to*fy

den, en wel inzonderheyd, na de helft van decze eeuwe, eerft openbaar
geworden , en ze geeven aanftonts aan een ieder verftandige te kennen , hoe
verre men toen reeds al van de rechte kracht des inwendigen waaren Gods-
dienfts in zoo veele zaaken was afgeweeken. Doch deeze dingen dien-

den niet alleen nergens toe, om de ongeloovige herten recht te winnen
en te veranderen , maar zy hinderden noch veel meer dezelve door de
uytterlyke ongeruftheyd , het gewoel , en de vefftroyinge der zinnen.

Zy voerden de menfehen van de inwendige waare dienlt tot het uytwen-
dige fchynweezen , en veele ftichters van het zelve weezen daar meedé
aan , dat zy voornaamentlyk niet zoo zeer de rechte bekeeringe der ar-

me zielen tot God zochten , als wel de uytterlyke vermeerderinge en op-
hoopinge der perzoonen in de Gemeente. Daar door wierd geen gering

zaad van de aanftonds de overhandneemende huychelerye , van 't byge-

loof,van't opus operatum , of fchynwerken en diergelyke booze vruchten

uytgeftrooyt. Veele Leeraars begoften daar meede allenkskens verge-

noegd te zyn , wanneer de lieden maar het uytterlyke meede deeden.

Verders Melden zommige wel haar gcheele macht en achtbaarheyd daar

in, als men hen in hunne n/euwgevondene pléchtigheeden navolgde, en

't geene.ergens aan een aanzienelijk Voorltander ingevallen was, dat wilt

hy de anderen met zulke (chynbaare reedenen aan te pryzen,dat zy daar

alle j a toe moeden zeggen.

3. Nademaal ook de zuyvere Apojlolifche grond van 't leevendige ge- oorrP rong'

loove al heel zeer verduyfterd begon te worden, zoo waaren ook de min- ngheMc»

fte recht bekwaam, om het kwaade van 't goede, en het noodzaakelyke

van het overtollige wel te konnen onderfcheyden : en , hoe minder veele

de waare Godsdienft kenden , of lief hadden , hoe liever zy zich aan het

uytterlyke hielden. En als deeze dan ook daar by Leeraars waaren, zoo
voerden zy de andere noch daar en booven op dezelve weg. Ik wil niet

zeggen, dat zyop die gecne, welke het niet doen wilden , op allerhan-

de wyzen heftig begonden aan te dringen. Aldus kroop de uytterlyke

plegtigheyd ongemerkt in het Chriftendom , byzonder na deeze tyden.

Toen begon men na de Heydenfche en Joodfche wyze , van Priefters , Kieuw*

Outaars, en Offerhanden, van Zalvingen , Inwyingen en zoo voort te *"oZ2+*

fpreeken, alhoewel 'er toenmaals niets diergelyks eygentlyk gefchiedde, <1 ' enlt •

maar men was alleen op de Heydenfche pracht verliefd. Hoe vryer de

Gemeentens in alle zulke dingen waaren , hoe lichter en liever zy dit of

dat voor bekend aannamen, en tot de oeffeninge zelfs brachten. Want
de langduurende ruft deed in deeze eeuwe niet weynig de de«re hier

toe open, waar in de Chrtjlenen hunne oeffeningen byzonder vry en on-

gehinderd mochten hebben. Wy zullen echter dit voornaamentlyk by
de voornaamfte ftukken van het zelve bezien , na dat het boovenfte in

't algemeen van alle de volgende tyden aan te merken noodig is ge-

weeft.

4. Wat de plaats aangaat, men leeft in deeze eeuwe op zeekere tyden Tia»svao

van eenige plaatzen,daar zy zich ordentelyk verzaameld hebben. Deeze néGoTs!
r

noemden zy Beede-huyzen , huyzen des Heeren , en , uyt eene veel licht ***

T 3 zeer
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K E R K E L Y K E III. Boek.

f;>«r cc. zeer by^eloovige meeninge, éttxAWas of Gemeentens. (a) Het waaren

nochtans in waarheyd niet anders als byzondere huyzen, waar in ergens

een groote zaal of ander vertrek tot zulke vergaaderinge toegewyd was*

want, men wift tot dien tyd toe niet het minfte van rechte Kerk-gebou-

wen , ik laat ftaan van groote prachtige Tempelen of Paleyzen , gelyk als

in de Afbeeldinge middagklaar beweezen is. De gedachte huyzen nu waa-

ren niet alleen heel Hecht , en van geen ander byzonder gebouw onder-

lcheyden, maar zy duurden ook maar een heel korte tyd. Overmits Dio-

clettarws, en andere die hier na weeder lieten om verre fmyten , (V) al-

zaamen- zoo fat zv £cn meeften tyd maar ordentelyk in hunne andere wooningen,
ïiiejjiaat- als ook by de graaven , in de gevankenifTen, hooien, en kelders, ja zelfs

in ftallen, en andere ganfeh onbekwaame plaatzen , op de velden, enz.

te zaamen kwaamen. Waar toe zich ook die geene , welke de rechte

^rond van het Chriflendom hadden , heel gaarne verftonden , die van alle

deeze uytterlyke dingen gants geen werk maakten. De andere , die het

wel gaarne na haare inbeeldinge beeter begeerd hadden, wierden door de
nood wel anders geleerd. Uyt dcezen grond nu kwam de verwytinge der

Heydenen, dat de Chtijienen rechte Godverzaakers waaren , dewyl zy
geene Kerken noch Tempelen hadden. (d~) Als of 'er naamelyk geen

Godsdienft zonder Tempel , of geen Tempel zonder Godsdienft konde
zyn, gelyk de Chtijienen aan de ongeloovige wel grondelyk wiften te

vertoonen.

r> «y*= 5. By deeze vergaaderingen ging het in 't begin en voortgang van
])ke

ë
odi!r deeze Eeuwe , zoo lang als de beroerte^ met de vervolgingen noch duur-

3'
e

den, heel eenvoudig en ernltig toe. Men las daar de H. Schriften der
A" Propheelen-, Apojlelen , en andere Apoftolifche Leeraars. En dit verricht-

ten nu na de gemaakte toeftel , meeft die geene , welke daar toe befteld

waaren , die zomtyds van de pynbank wel tot de lees-lefTenaar kwaa-
men , gelyk als 'er van zulk een Voorleezer , Aureltits genaamd , gezegd

Lcercn. word. Hier na fpraaken de Leeraars het volk aan, onderweezen en ver-

maanden het , na geleegenheyd van zaaken , gelyk in de voorige Eeuwe
zingen, reeds al is aangeweezen. (V) Zomwylen was men gewoon een lied te zin-

gen , of, op andere wyzen zich tot aandacht op te wekken, (f) Nooit
Bidden, vergat men nochtans het gebed , en men deed het gemeenelyk , zoo wel

voor als na de andere oeffeningen, gelyk wy hier booven uyt Jufitnus en
Tertiilhamis nu reeds al gehoord hebben. Waar by men dan , ten tyde
der vervolgingen, voor de Belyders en Martelaaren , ook in 't byzonder
bad , en in alle ftukken zoo veel te vieriger en zuyverder zyn moeft, hoe
naader het vuur van droefheyd was. Na deeze hoofd-verrichtingen ge-

Aawr-
fchiedden. 'er, na geleegenheyd van zaaken , ook eenige verzaamelingen

And«ee- van giften of aalmoefTen , voor de arme, kranke, gevangene, en andere
wig"g« nooddriiftige> desgelyks beraadflaagde men zich ook over voorvallende

zaaken , men deed ook vermaaningen , beftraffingen , uytfluytingen of
weeder aanneemingen der gevallene , men deelde het Avondmaal uyt >

ter gedachtenifle van Chri/tus , men bediende den heyligen Waater-doop,
en diergelyke.

xjdvande 6. Met 'er tyd bleef het ook , aangaande het voornaam fte , by de
5ods-

ne
manieren der voorige eeuwe , dat men, buyten de Zondag, Paafchenen
Pinxteren , anders geen vierdag hadde of vierde. Men verbond zich aan
geen zeekeren dag , maar men kwam, buyten de gedachte tyden , na be-

lieven

ra) Eufebiusvu. c. [f.30. &ult. (b) Idem lib.x. c.2. (</) Cyprianus cp.33. M Ter-
tullianus de anima c. 9. Socrates V. 22. (ƒ) Eufebius vu. c. 30. Tertullianus lib. 11. ad
uxor. fin.
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lieven en noodzaakelvkhevd ook te zaamen. Doch voor de gewoonelyke !"'<?•

dagen begon men tot voorbereydinge eenige oefleningen te doen , die men
na^axtvas en Vigilien , of na onze wyze van ipreeken, heylige avonden
noemde , waar by men ook brandende lichten gebruykte , om dat het

duylter was. Van Faafjchen tot Fmxtercn vierden zy eens voor al alle ^"vn
daagen achter een, en brachten die in vroolyke gedachtenis der weldaa- 1'"/i;i ^

den van Chriitus door, alzoo dat zy als dan , noch ordentlyk vaitten, ^n.

noch treurig waaien, (g) Ik zegge met voordacht ordentlijk , en na de
gewoonte en het voorbeeld der gantiche Gemeente. Want , hoe God
c'ken ziel in het byzonder leyden of trekken mochte , zulks behoorde

geenzins tot de algemccne objnvantie of waarneeminge,ook wierd zulks

noch door eenige ingezette dwang niet verhindert , of heel Verworpen

,

zoo veel men uyt de oirkonden daar van verneemen kan. De gedachte- c«daRtoiis

nis-daagen der Martelaaren en Belyders wierden ook met een goed in- M"£b£
A

zicht geviert, doch die waaren echter van bygeloof en andere misbruy- rcn -

kennogt'eenemaal vry. Waar by dan in 't gemeen ook de oblationes prode- ou*tmuï

•funBis of offerhanden voor de verltorvene kwaamen, of , dat men, tot ™.wu->V

genot der armen daar zeekere gaaven bragt , en voor de verltorvene tot
A

God hertelyk bad. Terwylen men toenmaals en voorheene by na door-

gaands geloofde, dat de afgeftorvene voor de noch leevende baaden; als

mcede, dat ze, by haare gedachtenis- daagen , wel teegenwoordig waa-
ren, en tot op zeekere tyden van Gods belchouwinge , en van de vol-

heyd haarer zaaligheyd afgehouden wierden , tot dat ze Volkoomen ge-

reynigt waaren : alhoewel zy ondertuflehen de heylige geenzins aan-baa-

ckn,en noch veel minder de zielen, die in het geloove waaren afgefchey-

den, voor onzaalig of ellendig hielden. Qi)

7. By het gebed hadden zy ook toenmaals in 't gebruyk, dat zy zich «ecg^d.

gaarne teegens het ooiten Wendden, daar de Joode-n in teegendeel altyd !££"*

7

teegen het weiten gewoon waaren te bidden. (1) Het geene de Chrifte- °uUcn'

nen op de hoop der toekomfte van Chriftus deeden , en , om dat zy in de
Goddelyke toezeggingen, van de heritellinge aller dingen , van den op-

gang uyt de hoogte, van de verleeninge van het Faradys , enz. verzee-

kere! leefden. Het gebed deeden zy meeft op haare knien , tot een tee- A i kn

ken en oefFeninge der verneederinge voor God, en wel voornaamelyk,by le'"lc -

treurige oefteningen van boete of van vallen , als ook ten tyde van ver-

drukkingen. Zomwylen gefchïedde het ook wel al ftaande , om hunne Efiai

vrolykheyd en wakkerheyd in 't geloove daar door te kennen te geeven.
iUindc '

Uyt deez'e rcede leeft men allenthalven zoo veel van haare fiatioties of

ftaaningen. (£) De handen plachten ze, neevens deoogen, na denHee-
J^

ec

v
°P|e"

mei op te herten , waar over ze ook van de Heydenen veeltyds wierden handen.

befpot , als of ze onder het gebed de wolken wilden tellen. (T) Van D0ch
"ijf|

vafte gebeede boeken of formulieren wilt men toenmaals noch niet, maar de backen.

het gefchïedde alles uyt het herte, na dat de H. Geeft, hen te bidden gaf.

Behalvcn dat men zich van het Gebed des Heeren vlytig diende , daar

men de Lofzang of Ao^oAo>iet achter aan voegde, Eere zy God den Vadét>

en den Soon, en den tkc. Het teeken des Kruyces had ook al zyne lief- T«k:ndcï

hebbers , gelyk irt de voonge eeuwe gedacht is , daar het ook ontrent de
ru>

liytdryvinge des duyvels en andere voorvallen gebruykt is geworden, tot

dat eyndelyk het misbruyk en bygeloof alle deeze uytterlyke zaaken ver-

volgends ook te niet gemaakt heeft.

8. In 't Valten bleef de Cbrijielyke maatigheyd en kaftydinge, neevens vaiter

de

(g) Tertullianus de Idol.c5-.14. Eufcbins vi.c. 9. {h) Ori^enes , Cyprianus , Clem. Akr.
Gregorius Nco-Csfar. (i) Tertullianus Apol. (k) Idem & Cyprianus. 0) Tertullianus.

me»



Jaar CC.
rot CCC.

Op zeeke*

r: tyjcn.

Byprloo-

viglievd

daar on-

trent.

Vryheid
daar van.

Or.thou-

dinge van
blo-d en
van 'r ge-

ftikte

Trouwen.

Oen
Trouw.

Lyknleg-
tigheden.

Oorfprong
der Lyk.
predika*

tien,

Plegtig-

heeilen

daar on.
trent.

I5 2 KERKELYKË ÏILBoeh

de vryheyd van 't geweeten , noch meeftendeels in haar voorige ftaat.

OndertuiTchen wierden doch eyndelyk vafte tyden daar toe aangefteld,

waar in de Gemeentens met eikandere gewoon waaren te vaften , en wel

voornaamentlyk in de dagen voor Faaj'chen^ daar men gemeenelyk veer-

tig uuren begon te vaften , waar van de quadragejima of veertigfte veel

eer, als van de veertig dalgen van Chriftus vaften , de naam moogen voe-

ren, (m) Ondertuflchen iloopen 'er by deeze en geene , verfcheydene

by geloovige gewoontens meede in , als, dat men, by voorbeeld, inde
Wefterfche Gemeentens alle Sondag avond vaftede> als meede, dat men
voor het Avondmaal, en anders, zeekere uuren en andere omftandighe-

den in acht nam, waar van men veele merkteekenen by de Schryvers vind.

Alhoewel nogtans veele verlichtte gemoederen hierin nognahetingeeven

van God wel konnen geleefd, en hunne geweetens aan geene gebrekkelyke

inzettingen, by de Chnjielijke vryheyd, die nog in veele ftukken ongefchon-

den was, gebonden hebben. Eeven gelyk als nu een ieder in zyn byzon-
der en eyge vaften dieshalven noch vry bleef, zoo dat hy, na de toeftand

van zyn ziel, of zich onthield , of de fchepzelen ook met dankze<rgin-

ge gebruykte. De onthoudinge van bloed en het verftiktewierd noch tot

op die tyd toe , vlytig onderhouden op de booven opgeftelde gron-

den.

9. By het trouwen der Chriftenen wierd niets meer waargenoomen

,

als, dat zulke perzoonen uyt een vrye wil en een goed inzicht haar voor-

neemen aan de Gemeente openbaarden , haar gebed daar toe verzochten,

en, dat ze, van de Voorftander of Ouderling ; in de naam van alle de
Broeders , gezeegend wierden. (V) Buyten deeze gewoonte wift men
toenmaals, en veele honderden jaaren daar na , van geene Copttlatio , of
trou , en noch veel minder van eenig dwang daar toe , noch ook in 't al-

derminfte van de daar toe vereyfehte trouw-gebooden. Gelyk ook by
de begraaffeniflen niets van lykpreedikatien en andere overtollige pleg-

tigheeden te zien ofte hooren was , dewyl men de lyken maar ilechts in

de aarde zette , en by de vervolgingen byzonderlyk alle pracht wel gaar-

ne vergat. Doch j zoo men noch tyd en geleegenheyd hadde , gedacht
men aan de voornaamfte gaaven , en het ftichtelyke voorbeeld van den
overleedene , men ftelde het de anderen tot navolginge ook wel voor.

Waar uyt hier na de lyk-reedenen haaren oorfprong naamen , die eynde-

lyk ook noch tot enkele ydelheyd, praal, en gewinzucht der Geeftelyk-

heyd , en andere misbruyken , uytvielen. (0}

10. Zoo veel men van den Doop ontrent deezen tyd narichting heefr,

was "er noch wel iets van de eerfte eenvoudige wyze overig , doch met
eenige nieuwe en zomtyds wonderlyke omftandigheeden en plegtighee-

den vermengt, waar van men te vooren niets geweeten hadde. Alhoe-
wel het ook op de eene plaats altyd wat anders was , als op de andere.

Zoo gaf men die gedoopt zoviden werden voor den doop wat hoonig en
melk te proeven, tot een teeken, dat zy moeften omkeerert, en als kin-

deren worden , door de nieuwe geboorte > als meede , op dat ze daar
door aan de zoetigheyd van 't Chriftendom zouden gedenken. (/>) Vor-
ders was men gewoon aan eenige plaatzen de gedoopte te zalven

; daar
men meede wilde bewyzen, dat zy met Chrïftus nu moeften geftorven
en begraaven zyn, en dat ze ook met hem in een nieuw leeven moeften
wandelen > desgelyks dat zy de zalvinge des H. Geejles verkreegen , en

alles
(m) TertuHianuslib. u.ad Uxor. Cvprianus &c. (») Eufebius lib.vn. c. 16.11. Origenes

lib.vii.adv.Celfum Cyprianus. (o) Tercullianus lib. i.adv. Mare. c. 14. Hieronymus adv
Lucii. (p) Tertullianus de Bapt. c.7. Cyprianus ep.73. Couftit. Apolt.lib. vii-caf. Concil
Elibent. c.38.
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alles weetcn konden. (q~) Ook gefchiedde gemeenelyk daar by de op- \"
'££é.

legginge der handen , tot beveltiginge van 't geene verhandeld wierd.

Om nu niet te fpreeken van andere uytterlyke dingen , die meer in de
ocgen vielen, en dit of dat beduyden zouden > gelyk daar was, wan-
neer men de gedoopte een wit kleed aantrok , (r) een krans opzette,

enz. by welke en andere diergelykc dingen gewis bewaarheyd is, 't gee-

ne hier booven te kennen gegeeven wierd, dat men, ongeacht het voor-

gewende goede oogmerk, gemeenelyk de menfehen meer op het uytter-

lyke fchaduw-werk , als op de inwendige kracht Gods , gevoert heeft,

't Geene ook hier uyt klaar genoeg te Zien is, dewyl de Leeraars van het

eerfte veel fpraaken en fchreeven , ja dikwils veel meer , als van dceze
eenigc noodwendigheyd des doops.

1 1. Wat de perzoonen nu aangaat, de Leeraars verrichten den doop
wel ordentelyk , na de wyze in de voorige eeuwe aangeweezen , maar
behalvendeeze,ookwel de andere Chriftenen ,doch maar in voorval van

hooge nood. Met de kleyne kinderen wilde het toen ter tyd noch niet Kindet-

door, en tot eene geduurige gewoonte koomen , fchoon eenige al begon-
doop '

nen hadden, om die ook te doopen. De oorzaak. was, om dat men van

de yjpo/hlifche Gemeente geen uytdrukkelyk bevel of voorbeeld daarvan
voor zich had. Want in het voorgaande Hoofd (tuk hebben wy al ver-

itaan, dat 'er ten tyde van Cyprianus een vraag ontitond, of men de kin-

deren cerlt op den achtiten dag zoude doopen , of , zoo dra als ze ge-

booren waaren. Waar uvthaareonzeekerheyd weegens die zaak zelfs klaar

blykt. Daar het buyten dien de beroemdlte mannen ganfeh niet voorgoed
hielden, de kinderen zoo jong te doopen, maar geweldig daar opdron-
gen, dat men wachten moeite, tot dat zy volwafien waaren. Cs) On- v«*<k

dertuilchen waaren er, buyten t geene m de voorige eeuwe verhaald is ,

ontrent de volwalTene zeer veele dingen gebruykelyk , als , dat zy een

geruymen tyd lang, en dikmaals wel tot in het derde Jaar toe , zich tot

de aanneeminge door den doop in de Gemeente moeiten fchikken. (7)

Dat zy meeft tot op de daagen voor Paajfchen en Pmxterén verfchoo-

ven wierd , op dat zy by dezelve openbaarc proeven van haare bekente-

nis in 't geloove afleyden , en den Duyvel en zyn dienlt affwoeren. Al-

hoewel de tyd ondeituflchen noch vry bleef. Vorders was de Exoraf-
tnus of Duyvels-ban en andere nieuwe plegtigheeden noch onbekend :

veel minder gaf men, die gedoopt zouden worden , zout in de mond,
of waskaariTen in de hand , of had men andere aperyen met hen voor,

daar die eeuwe nog wat te goed en te verftandig toe was.

12. Men plagt ook wel de lieden eerft op haar dood-bedde te doo- pe jw.

pen, wanneer den doop zoo lang opgefchort was geweeit, of dat anders vend*'

eenige beletzelen daar tuflehen gekoomen waaren 3 gelyk als van Nova-
tus bekend is: («) En alle de zulke moeite men , \yeegens de omltandig-

heeden met waater befprengen , daar men hen anders altyd geheel in

*t waater indompelde. Doch, wanneer eenige voor den doop , of door eebrekin

een natuurlyke dood , of ook door de hand der vervolgers , fhuven,
enao0? '

hield men dat het hen niet nadeelig was. In 't byzonder. daar zy in de

leevendige kennifle van God en haaren Heyland geftorven ,• of met haar

Maitelaars bloed doch gedoopt waaren , gelyk van de toehoorders van

Oiigencs , Hcrachdes en Rbais aangeteekend itaat. (x) En dit noemde
men

(f)
Cypmnus, Tcrtullianus de Bapt. c. 17. (r) Idemibidcm. (s) Concil.Elibcrit. c.9. Confl.

Apoft. lib. 1 1 x. cap. 32. Tertull. 1. c. & de Cor.Mil. (t) Eufcb.vi. c.43. Cyprianus cp.7.

(a) Eufeb.vT.c4. (Ar)Tertullianus deBapt.c. ló.CyrillusHicrolblymitanus Catech. Iüum.c.g.
&Cat. 13. Cyprianus Exhort. ad Mart. Gregorius Naz. Orat. 39. Athariafius q.i 03. de Parab. Euang.

I.Deel. V
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i- fCC - men de Bloed-doop, welke ontrent deeze tyd , en noch lang daar na ,

zoo zeer aangepreezen wierd, zoo dat men ze den Waater-doop gelyk,

drop" en wel verre daar booven fchatte , voornaamentlyk om dat zy door geen

nieuwe zonden bezoedelt konde werden , alsdezielterftontvan't lichaam

Ander, gefcheydden wierd. (jy) Van de toenmaals voorgeworpe vraage , of men
hTr'acnf

E" de Ketters op haare weederkeeringe weederom zoude doopen > is al iets

van gezegd, en benceden zal het noodigfte dies aangaande noch volgen.

Eyndelyk, wat de plaats aangaat, die was onverfchillend , en men ge-

bruykte, na geleegenheyd alle plaatzen daar toe, ook zelfs de gevange-

nifien, graf-fteeden , en diergelyke,gelyk als Zulks uyt de gefchiedenif-

fen der Martelaaren klaar is. Van welke en andere punten in de Afbeel-

dinge der eer/ie Chriftenen, nu reeds al wydloopiger is gefprooken.

Avomi- 13. En zoo ftond het toenmaals ook gefchaapen met het Avondmaal,
waar in de oude Apoftolifche waarheyd met niet weynige inzettingen en
nieuwigheeden vermengd wierd. Wat noch daar van overbleef, dat

kwam meer van de onzeekere tyden , als van de loutere zin der weynige
Voorftanders, die noch eenigzins ongekreukt bleeven. Men hield het

zelden meer op den avond, als te voren , en by de maaltyd , gelyk het

doch voorheene na de eerfte inzettinge gefchied was. Maar men veran-

derd", derde die tyd in de morgen uuren , en men begon zich wel aan den Zon-
dag, of ook aan den Saturdag alleen daar aan te verbinden. Alhoewel

Dageiyks. nochtans by de meefte Gemeentens de daagelykfche houdingedes Avond-
maals noch altyd ftantvaftig gedreeven wierd, (V) en zy kwaamen nooit

te zaamen , of zy aaten alle met malkanderen van dit brood , en dronken
van deezen drinkbeeker, en verkondigden dus den dood des Heeren.f^j

Ey de Hef- Gelyk zy ook altyd by haare Agapa of liefde-maaltyden , noch voor of
tyd™"" na den eeten, het Avondmaal hielden na de Apoftolifche wyze en het ey-

ge voorfchrift van Chriftus. (b) Waar by het dan toeging , gelyk in de
voorige eeuwe gedacht is , dat naamelyk de ryke in 't byzonder het haare

met een goede wil te zaamen brachten, en de anderen alzoo fpyfden,en
ondertuflehen met malkanderen in de vreeze Gods , broederlyke liefde,

maatigheyd , en zeedigheyd omgingen, (c)

o-bruyken 14. Daar wierd nu noch aan geen outaar , mis-kleeden, lichten op de

«er,V°
n

klaare dag of diergelyke onnoodige dingen , gedacht. Veel minder had
daar eenige de minfte Afgoderye plaats , of inbeeldinge , by-geloof en
misbruyk , dat men het als een Panacaa of genees-middel voor alle toe-

vallen gebruykt hadde, dat hier na zoo lang geduurd heeft. Men bleef

by het eenige doelwit van Chriftus , naamelyk , de gedachtenis van zyn
dood, en de vereeniginge der geloovigen onder malkanderen. Het ging
in 't algemeen daar by toe, gelyk het by een ordentelyke maaltyd of a-

vondmaal behoord , waar van het ook de naam hadde. Men genoot daar

het brood en den wyn in eene behoorelyke veelheyd , na dat het gebroo-
ken , met den drinkbeeker om gedeeld , of in de hand gegeeven wierd.

Men herhaalde daar by ergens de woorden van Chriftus , en zyne ftich-

tinge, men voegde dan daar by, wat een iegelyk tot gedachtenis of ver-
fterkinge van de anderen dienftig vond , en verder wift men van geene
plegtigheeden altoos meer. (d) Doch , wat zommige tot opwekkinge
van goede gedachten voor zich mochten beginnen , dat doelde echter

""d'öp
daarom °P geen bygeloof : gelyk als men leeft , dat op den drinkbeeker

b«ket
ink" zomwylen net beeld van een goede harder met zyne fchaapkens was af-

gebeeld.

(v) Cypnanus cp. 63. (z) idem de orat. Domin- («)' Idem & Canon. Apoftol. 9. (è)Cj-
pnanus. (c) Tcrtullianus Apol. c. 39. Minutius Felix. Cyprianus. (d) Clemcns Alexandr.
Tertull. Cyprian.
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gebccld. (e) Htt gcene over zirlks ontrent deezen tyd van menfehelyke J" r rC -

inzettingen daar by gekoomenis, dat kan men door een naauwe vergcly-

kinge met den eerilen wel kennen.

15. Al zoo heeft men , buyten het geene , daar in de voorige eeuwe v"« in

van gemeld is, aan eemge oorden waater in plaats van wyn willen nee- *>>.

men , op dat men by de Heydenen door den reuk niet verraaden mocht
werden, (ƒ) Men gaf het Avondmaal ook aan de kleine kinderen , het J"

10^

gecne zonder twyffel met haaren Doop te gelyk wierd uytgcvonden. (g) geevm.

Men bracht het by de zieken , of verre afgeleegene perzoonen , als ook ]^n
,

»*»••

tot die gcene, welke, van weegen haare zonden, van de Gemeente uyt-

geflooten , en ergens in doods nood geraakt waaren. Waar uyt het mif-

bruyk van het viaticum of de laatfte teer-penning ontftont,en diefchnk- A1' «n

kelyke inbeeldinge der huychelaars , als of God iemand zonder uytftel n™g.
pe"

zaalig moeft maken , wanneer hy maar zoo uytterlyk het Avondmaal
kwam te genieten. Alzoo, dat hem , of dit bloote werk (opns opera-

tuw~) t'eenemaal daar toe bekwaam maakte, en bekeerde, of dat hy doch
wel , zonder zulk eene veranderinge zynes herten , daar door konde ge-

raaken. Van welken grouwel ook de andere zoo verre ingefloopen is,

dat de lieden alles in 't gemeen op deeze uytterlyke vieringe laaten aan-

koomen, onaangezicn niets daar van meer na de eerfte Apofiolifche wy-
zegelykt, ik laat ftaan , dat het God aangenaam zoude konnen wee-

zen.

16. Daar openbaarde zich ook geen geringe afval van de voorige opemiyJcd

ordeninge, terwylen de bekendmaakinge der zonden , die tot hier toe derzJn-**

opentlyk gefchiedde , in de Griekfche en Ooftcrfche Gemeentens na de fch

n

aft!
8"

tyd van de Keyzer Decius , ontrent het eynde deezer Eeuwe , niet meer

onderhouden wierd , maar men begon toenmaals al de zonden flechts in

't heymelyk te ontdekken , en een zeeker man daar toe aan te neemen.

(/j) Alhoewel dit niet alleen voor het Avondmaal gefchiedde, maar ook,

op die tyd , wanneer de gevallene in de Gemeenteweeder aangenoomen
zouden werden. Gelyk het ook van die geene alleen maar gevorderd

wierd , welke in 't openbaar gevallen , en , of met verloocheninge des

Chnftendoms voor de Heydenen , of, van andere groove zonden , be-

rucht waaren: doch geenzins van de overige waare Chriftenen en Lee-

demaaten der Gemeente, die diergelyk eene biegte niet van nooden had-

den. Geheel anders als wel hier na , onder de openbaare Antïchrift , ook o«n

die hoofd-pilaar, naamelyk de heymelyke biegte, opgerecht wierd. On-
Blcsc '

dertufTchen is doch evenwel hier uyt openbaar , door dien de gevallene toen

ter tyd hunne zonden voor het Avondmaal moeften bekennen , dat zy

geene boozen daar toegelaaten , of in haare gemeynfehap geleeden heb-

ben, s;elyk als 'er daar na, onder het verval , wel gefchied is. Wat men
anders, met affchaffinge , byvoeginge , en meedeneeminge der overge-

bleevcne ftukken van het Avondmaal plagt te doen , zulks alles gehoord

ceenzins tot de reyne , en loutere aart der Chriftenen , gelyk ook niet

andere d iergel yke dingen meer. (Y)

17. En zoo verre vertoonde zich , ten opzichte van het uytterlyke ,

het verlangen om God te dienen , hoe het ook met veele meeningen en

menfehelyke inzettingen nu reeds al vermengd was. OndertufTchen too* inwendig»

nen echter de veelvuldige kwellingen , en andere proeven , dat alder- dienit.

meeft onder de vervolgingen , by de meefte , en wel inzonderheyd by de

V 2 een-

CO Tcrtul. de Pudic. c. 7. 10. (ƒ) Cyprianus ep. 63. (g) Idem ep. •f9.&de lapfis. (b) Sö-'

crates V. cap. 19. Sozomenus vu. 16. Ürigenes hom. f- m Lcv. Tertullianus. CyprianUs,

(0 Tertull. Origen. Cyprianus.



M ccc.

Ook by

hield.

156
KERKELYKE IILBoek.

u,, cc. eenvoudige, in 't begin een oprecht geloove en waarachtige liefde, nee-

vens andere goede vruchten noch overig geweeft zyn. Ook hielden zich

veele onder de Voorftanders noch al trou aan de waare'God,en ze weid-

den hunne kudde met alle getrouheyd. In de andere nu kon de H. Geefi

zyn werk met veel minder beletzel doen , hoe weyniger zy iets om Chri-

(lus wille van tydelyke eere of voordeel te verzaaken hadden , ja , wan-

neer ook de Leeraars zelfs buyten het fpoor traaden , of met onnoodige

woorden-ftryd en hayr-klooveryen in verwerringen begonden te geraa-

ken, zoo bewaarde God echter zyn zaad by 't gemeene volk , dat haar

aeen rrcrerrm 700 licht fchaaden kon. Van welke getrouwe bewaaringe

vccie die en ievc[inge van God ook veele van die geene met recht niet uyt te iluy-

d'Licnde ten en z i,n , die men zelfs onder de dooiende telde en t'eenemaal ver-

wierp. Nademaal God altyd het herte aanziet , en een werkdaadig ge-

loove , wanneer de menfch maar wel betracht , het geene voor oogen is.

Uyt de klaare bekenteniflen der Schryvers , is het t'eenemaal klaar , dat

op het eynde van deeze eeuwe die geene, welke op de zuyvere leere zoo

zeer roemden, wel oogenfchynelyk zelfs t'eenemaal in alle hoogmoed,

geldgierigheyd, eerzucht, afgunftigheyd , geweld, bedriegerye, lafte-

nngen , loogens , twift , en ydele booze dingen vervallen zijn. (k) Gelijk

nu deeze noodwendig geen waarachtig noch zuyver geloove by zulke heer-

fchende zonden hadden , alzoo waaren ze ook in teegendeel die geene ,

welke zy om haarer getuygenifle wille, onmoogelyk niet lyden konden,

veel meer met haare toegevoegde kwellingen tot de Godzaaligheyd en

alle geduld behulpelijk, daar zy zelfs ondertiuTchen de kracht engaaven

des Geeftes t'eenemaal quaamen te verliezen.

18. De rechte kenteekens der waare Godzaaligheyd van de meefte

d«r' Chrifienen van deezen tyd (want ik fpreeke alleen van de waarachtige)

zyn in onze Afbeeldinge der eer(te Chri/lenen heel net afgeteekent. Die geene

nu, waar meede zy zelfs de vyanden noch in verwonderinge eneerbiedig-

heyd teegen het Chnftendom brachten , waaren byzonder het onbefchry-

velyk geduld in de aller bedenkelykfte fmerten en aanvechtingen , dat

met een wonderbaare liefde teegens de vyanden aan een gefchakeld was.

Uyt alle hun doen en laaten blonk een heidachtig en Goddelyk geloove,

en daar by , eene ongeveynsde ootmoedigheyd. Haaren ommegang was

noch onnoozel , zonder valfchheyd of eygebaat : haaren aandacht , woor-

den en gebaarden waaren geenzins gemaakt , maar met de grond van haar

(«d»g herte overeen koomende. Teegen haars gelyken hielden zy zich naden

TXen. reegel der broederlyke liefde ; teegen alle menfchen , in gemeene opreg-

tigheyd en trouw. In hunne kleedinge en andere uytterlyken omme-
gang, was niets , dat iemand eenigzins zoude hebben konnen ergeren of

met recht veroordeelen : en in haare geheymfte binne-kameren leefden

zy maatig, kuyfch, zuyver en zeedig , als die geene betaamd , die het

zuyvere en heyhgfte Weezen van God altyd voor hunne oogen en in 't

herte hadden. Verders was haar geheele wandel onder de vyanden wyf-

felyk, en echter oprecht. Met een woord , zoo als hen God zelfs na

zyn welgevallen voerde en dreef, zoo gingen zy hem ook getrooft na,

en hadden daar beneevens groote vreugde , wanneer de ongeloovige en

huychelaars ondertuflchen veele plaagen leeden.

Ha.rege- J 9- Dat ook onder anderen de rechte Chrijlenen in 't gemeen, en wel
nchny inzonderheyd in deeze eeuwe , onder zich van alle ongerechtigheyd , be-

driegerye , loogen en valfchheyd vry zyn geweeft , zulks geeven haare

belydeniflen middagklaar te kennen , waar meede zy zelfs ook haare

vyan-

(£) Eufcbius vi 1 1. c 1. Cyprianus ep. 7.

Kenteeken
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vyanden tot een teegen-bewys opeyfehen. (/) Om deeze reede hielden

t]"ccc'
zy ook geen eedfweenng onder hen noodig , en lieten haar woord, na zonder

het duydclyke bgfrel van Chnfius, (lechts ja en neen zyn : waar op zy
zich ook in gehoorzaamheyd en eerbied teegen haar meefter , zonder
eenige uytzondennge beriepen , en geen gefpot noch oordeel diefwee-

gen altoos fchroomden, gelyk als het haare belydenifien en werkdaadige
voorbeelden ook klaar uytwyzen. (rn) Niet minder hadden zy een af- gf^f*"

keer van den bloedigen oorlog , en het goddelooze Soldaaten leeven , i*wn.

waar onder zy zich niet > zonder kwetzinge van haar geweeten , ver-

trouwden te leeven , waar van ze haare gedachten ook onbefchroomd
openbaarden, (n) Wat men echter noch van Chriftene Soldaaten voor

en ontrent deeze tyd leeft, zulks alles ziet veel meer op andere dienften,

die de Soldaaten , buyten het moorden en flachten der vyanden , dee-

den. Van de andere wyzen het zoo veele gefchiedeniflen der Martelaars

aan, dat zy daar om geleeden, of, ten minften, afgedankt wierden, of
ook zelfs wel haar affcheyd gevordert hebben. (0} En dus hielden zy
zich ook by alle Heydenfche grouwelen , reyn , en wel voornaament-
lyk, ontrent de fchouw- en andere fpeelen , gafteryen , danfleryen en

andere diergelyke dertelheeden meer.

20. Dar echter by deeze als noch duurende groote genaade Godes wonder.

over dcChn/ienen noch al veele byzondere teekenen, wonderen enkrag-

ten gefchied zyn, is zelfs uyt het bygebragte te befluyten. Echter be-

wyzen dit ook de veelerhande voorbeelden der waarachtigfte Schryvers,

dat niet alleen in deeze, maar ook in ettelyke volgende eeuwen , door

het geloove aan Chri/lus , zoo veele kranken gezond gemaakt, booze
geeftenuytgedreeven, dooden opgewekt, toekoomende dingen voor-

zegd, gezichten, openbaaringen en diergelyke over en weeder aangemerkt

zyn. Behalven't geene God anderzins voor oogenfchynelyke teekenen van
zyne zonderbaare teegenwoordigheyd en welgevallen, teegen zyne geloo-

vigen toen ter tyd noch heeft laaten zien. Gelyk dan onder de Leeraars

reeds al iets van Cyprtanus , Gregorius de wonderwerker , en andere ge-

dacht is, waar van het verhaal hier toe niet behoord, maar 'm&t Afbeel-

dmge der eerjle Chrifienen, na het vereyfcht werd , te vinden is.

21. Eyndelyk kwam onder de Chrifienen ook een manier van leeven £™" a

5

m'

op , die tot noch toe zoo niet bekend was. Want daar waaren wel al- n»ni«*.

tyd veele onder de hoop, die, uyt een ongemeenen ernft in haar Chri-

jtendom , zich na haar befte vermoogen van alle uytterlyke bezigheeden

,

van zorgen en gezelfchappen onttrokken , en in Goddelyke dingen zich

alleen oeffenden. Deeze noemde men Afceten of oefïenaars , ook lief- ^,
r«"n

•1 1111 1 » ysgcf ri-

hebbers der wysheyd, welke zich van alle beletzelen van een naauween gen.

geduurige ommegang met God , t'eenemaal onthielden , gelyk als zoo

veele voorbeelden al van de eerfte tyden af zulks aanwyzen. (/>) Maar
onder de vervolginge van Decïus gebeurde het voornaamelyk, dat veele

Chrifienen zich in de woeftynen begaaven, en zoo voort in de eenzaam-

heyd aldus beliefden te leeven , na dat zy de zoetigheyd van 't zelve na

de beroerte van 't andere leeven eenmaal beproefd hadden. En wel in-

V 3 zonderheyd,

(I) Juftinus Apol. 11. p. 78. & Apol. i. p. 43. Tatianus Orat. adv. Graec. p. 167. Cyprianus

cp. 3. Clernens Alex. protrept. p. 76. (ra) Clemens Alex. Strom. lib. vu. p. 72,9. Juftinus A-
pol. 11. p. 63. Irenxus lib. 11. c. 57.Tertullianus de Idol. c. io. Eufcbius vi. c. 4. Athanaiïus

Serm. in Faili & Crue. Dom. (») Tertull. de ldol. c 19. & de Cor. mil. c. II. Origenes lib.

vin. ad Celfum p. 41$-. (0) Aöa ap. Baronium An. CCXC. n. 4. CCXCIIX. n. 2. Pruden-
tius hym. t. de Cor. Eufebius ux. c. 1. 3. 4. & x. c. 8. Socrates, Rufinus Martyrologium Rom.
Paulinus Nolanus cp. 28. (j>) Eufebius lib. 1. Demonttr. Euang. c. 8. Socrates vu. c. 37. So-

somenus. Eufebius vu. H. E. c 32. & de Martyr. Palsftin. cap. $\ BaGlius M. Afcet. Clemeas
Alex. Strom. iv.
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zonderheyd , daar zy moeiten zien , hoe dat ze alle onder de Chriftenen

na de eerite Apoftohfche wyze niet meer wandelden , en dar een opregt

leerling van Chrifius , onder zoo veele ergernifien 'Wuwlyks zonder

aanftoot en fchaade van zyn ziele konde blyven. (q) En delweegen be-

gonden zy nu aan zulke afgefcheydene plaatzen alleen, of met weynigc

oprechte Broeders , haar leeven door te, brengen , op dat zy God ong'e-

hindert zouden konnen dienen.

2 2 . De eerfte aanvanger van deeze maniere van leeven noemen de

Ouden eenftemmig Paulus van Ihebe , welken God wonderlyk in zyn
jeugd by de vervolginge van Deerns en van Valerianus in het woud had-

de gevoert, en om aldaar te leeven geleegenheyd gegeeven. Want, al-

hoewel hy in 't eerft maar van voorneemen geweeft was, om zich, na de
vervolginge, weeder na huys te begeeven , zoo duurde het echter zoo
lang, dat hy eyndelyk befloot om t'eenemaal in de woeftyne te blyven.

Daar hy dan een hol uytzocht, in 't welke voor deeze valfche munters
in gewoont hadden. Hier bleef hy in tot aan zyn eynde, in de 90 jaa-

ren, zonder eenig gezelfchap van menfehen , en hy bragt zyn tyd door
in de vergenoegd fte ommegang met God, overweeginge van zyne won-
deren, gebeeden, en dankzeggingen , en hy hadde zyn onderhoud uyt
een Palmboom , waar van de blaaderen hem tot kleedinge , de vrucht
tot fpyze, en het zap tot drank diende. By hem kwam hier na , door
Gods fchikkinge, Antonius , die hem na zyn dood begroef, en zelfs

ook 105 jaar in zulk eene eenzaamheyd oud wierd. Zyn navolger Hï-
lanon plantte deeze maniere van leeven door geheel Syrië en Paleftina

voort. (V) En aldus behield God noch by het naakende verval altyd de
zyne, alhoewel meeft in 't verborgen. Gelyk dan de Schryvers van zul-

ke lieden met grond der waarheyd de heerlykfte vruchten van een recht

Chriftendom verhaalen, en haar zuyver Goddelyk geloove niet genoeg
konnen roemen. Ja men zoude dikmaals van de andere Chriftenen van
deeze laatfte en de volgende tyden zoo veel goeds en deugdelyks niet vin-

den, als ook niet, zoo veele genaade en wondergaaven ontmoeten , by
aldien deeze zoort van menfehen daar niet geweeft waaren.

(7) Caffianus Collat. xnx. c. S- 6. Hieronymus in Vita Pauü. Sozomenus lib. 1. c. 13. Ni-
cephorus nx. c. 39. {r) Hieronymus I. c. Eufebius Chron. in Suppkm.Macarius,Soiomenus,
Sulpicius Severus. Athanaiius, Caffianus.

HET ZESDE HOOFDSTUK.
Van de ontftaane doolingen , en de middelen daar teegen aangewend.

§ 1.

Begin van
het verval

der Chri.
Henen.

En van
haar Lee-
nats.

ONdertuflchen zalmen echter ook niet konnen ontveynzen
aan influypende teekënen van het aanftaande verval in 't

, dat het

ïypende teekenen van het aanftaande verval in 't Chriften-
dom geenzins ontbrooken heeft. Van de Leeraars kan üyt Cypianus en
hujebius openbaarlyk beweezen werden, hoe de grootfte ondeugden on-
der hen door uytterlyke ruft, byzonder in 't laatfte van deeze eeuwe ge-
heerlcht hebben. Van deeze moefte nu in alle Landen huycheleryevoort-
koomen, waar door veele arme fchaapen van de rechte baan ook afge-
voert wierden

, die na de groote kwellingen de goede daagen niet draa-
gen konden.- Veele mochten wel vernoegt zyn , wanneer ze maar van
hunne Voorftanders mochten hooren 3 dat ze rechtgeloovige waaren , en

de
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de rechte leere hadden. Waar door zy dan in de huychelerye en in zul-
,Jt

a

cCe
C '

ke inbeeldingen vervielen, dat zy nu reeds al geloovig en zaalig waren,
vanneer zy het maar met die of geene Ketter niet hielden. De inwen-
dige waare veranderinge en verbeeteringe des herten vergatmen t'eene-

hiaal , van weegen de huychelerye. Daar van daan kwamen die fmerte-

lyke klagten van de noch oprechte Leeraars , niet alleen over hunne
amptgenooten, maar ook, over vcele onder het volk. Daarom klaag-

den en beftraften Cyprianus , 'Jertullianus , Origenes, en andere , in ge-

heele fchriften zoo dikmaals de gemeenfchap van veele mond-Chrifienen
over de Heydenfche óntuchtigheeden , fpeelen , feeft-daagen , hovaar-

dye in kleederen , en wel voornaamelyk in de Vrouws-perzoonen , be-

halven dat zy met den afval van zoo veele te doen hadden. Diergely-

ken men nochtans in de voorgaande tyden niet vind , ook geen vermoe-
den van kan hebben in zulke onophoudelyke kwellingen , daar zy alle

moetwilligheydenhovaardyeweldoor vergaaten. Datalzoohieruytde af-

wykinge van deeze laatften tyden van het eerfte zuyvere weezen meer als

al te bevattelyk en openbaar is. 't Geene men ook nu noch meer zien zal,

wanneer wy niet alleen den toeftand van die geene wat naauwer inzien,

welke noch in de uytterlyke gemeenfchap der Chriflenen bleeven , maar
ook de gefchaapenheyd met die geene, welke, of zelfs afvielen, of, die

van haar uytgeftooten wierden.

2. Want uyt de voorzeyde omftandigheeden volgt dan eerftelyk van v«ivUidi-

zich zelven, dat in deeze eeuwe de inwendige vreede onder de Chrijie- le/cfei-

nen niet alleen door openbaare dwaalingen , maar ook voornamentlyk
ltencn "

door het flechte gedrag der Leeraars en anderen , die doch rechtgeloovi-

ge wilden weezen , zeer geftoord geworden is. Aangezien, booven de
overige gelegenheeden , waar door de rechtfchaapene Chrijlenen bedroefd
mochten werden , by de laatftc vervolgingen den afval van de waarheyd
en de verloOcheninge des Chrijiendoms gemeender was , als ooyt van te

vooren. Zommige deeden dit wel uyt haar vrye wil, eer zy noch van
de Heydenen daar toe gedwongen wierden , dat zy den waaren God ver-

wierpen , en de Afgooden met de anderen offerden. Andere konden , by
gebrek van geloof en geduld, de pynen niet langer uytftaan , en koch-
ten haar leeven en vryheyd met de verwerpinge van 't eeuwige goed.

Waar in zy dan ook wel zoo diep vervielen, dat zy zelfs hare vrienden en be-

kenden van weegen het Chrifltndom aanklaagden , verrieden , beloogen

,

en in ongeluk brachten, ja zelfs wel de handen aan haar floegen , en haar

vervolgden. Anderen maakten het wel zoo grof niet, maar zy huychel-

den echter uyt vreeze of liefde tot de weereld, met de Heydenen , gin-

gen in haar Afgooden-tempels, lieten haar daar te gaft nooden, en hiel-

pen de Heydenen, op haare Feeft-daagen, meede flempen. (V)

3. Wanneer nu zulke afgevallene door lult of vreeze , zoo verre ge- De zoorten

bracht waaren, zoo lieten zy zich licht bepraaten , om den Afgooden- v"icnenl

dienft meede waar te neemen , na dat zy Chrijlus en zyne liefde eenmaal

hadden verlaaten. En deeze noemde men Tburificati of wierook roo- Thurifi-

kers, om dat zy gemeenelyk, tot een bewys van haare verloocheninge ,
""'

den Afgooden moeden rooken. Andere wilden het echter wat beeter

maaken , en gaaven de rechters een ftuk geld , dat zy een vrybrief kree-

ten (libellus^) uyt welkers kracht men haar ontrent deeze zaak met vree-

e moeft laaten. Of zy onderteekenden ook een zeeker handfchnft, dat

zy met de Chriflenen voortaan niet meer te doen wilden hebben ; en zul-

ke

(a) Cyprianus lib. de lapfis & Epift. Origenes, Tertullianus. Eufebius , Dionyfius Alexandr.
Gregorius Neo-Cxfarecnfis.
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tó?f& ke noemde men Libellatici. (b) Met deeze en diergelyken handelde men

u^5- onderfcheydelyk, wanneer zy zich weederom , uyc drang van haar ge^

Banddh-g weeten , tot het Chriftendom keerden. Alhoewel men, inzonderheyd^na
ta« Zuike. ^e vervoigi nge van de Keyzer Decius > in den ernft teegen alle zul-

ke gevallene , merkelyk toegaf , daar de voorbeelden van te vooren

ongemeen waaren , en met veel meerder nadruk behandeld wierden.

Want , dewyle de Chnflenen alle voorwendzelen tot lafteringe , arg-

waan , en klachten , by de Heydenen gaarne voorkwaamen , ook de er-

gerniflen wegdoen , en, tot eene waarichouwinge aan andere , byleggen

wilden, zoo hielden zy zoo een kerkelyke-tucht voor heylzaam. Van
welkers recht en gebruyk hier nu te fpreeken , geen pas geeft.

Annwe- 4,. Wanneer het nu , na de wyze der voorige tyden , recht toeging,

dc«"-
,n

dan handelde men gemeenelyk aldus. De zaaken wierden in een gemee-
meente

n£i vergaaderinge afgedaan, alwaar men met groote omzichtigheyd, als

voor het aangezichte Godes, recht deede. „Men hield en erkende het

„ook teegen de Heydenen zelfs voor een groot vooroordeel teegen het

„ laatfte gericht, wanneer hem iemand zo mifgreepen had , dat men hem van
„degemeenfehap des gebeds,der vergaaderinge, en van alleheyligehan-

GcfcMed- ,, delingen t'eenemaal uytfloot. (V) Daar toe wierden dan de leeden der

foXm- Gemeente in 't algemeen vergaadert, of ten minften wierden de Oudfte

M*fe
va" uyc naar genomen, op dat het doch alles met haaretoeftemminge en raad,

ïecdcn. buyten eenige byzondere neyginge of eenzydige willekeure der Leeraars

mochte gefchieden. Diesweegen dan ook niet alleen de boetvaardige,

zich neevens de Leeraars, ook tot de andere Broeders en Vrienden Gods
(chari T>ei) begaaven , en hen om haare verzoeninge en aanneeminge

verzochten: (d) maar de Belyders van Chnftus hadden daarin welvoór-

d''r°""^
naamelyk deeze gewoonte, dat zy zulke lieden aan de Gemeente door

bats' hic: zeekere vreede-brieven aanbevcolen , en by haar wederom aannaamen
en met haar verzoenden. (V) 't Geene tentyde van Cyprianvs alzoozeer

in 't gebruyk was, dat daar eyndelyk ook eenig misbruyk uyt ontftond

,

waar in doch door groote voorzichtigheyd wel haaft weeder voorzien,

wierd. De geleegenheyd daar toe was geweelt, om dat de goede Mar-
telaaren , na ha3ren oprechten aart , eenige vertrouwden , van welke zy
door liftige geveynftheyd bedroogen wierden , die dan alzoo haar de

verzoeninge als afftaalen. Ondertuffchen behield de gantfche Gemeen-
te hier in noch haar recht, dat ze hadde van met de boetvaardige in den

vollen raad te handelen, zoo wel als met de Leeraars , onaangezien de

onordentelykheeden en misbruyken, die 'er hier na wel infloopen, waar

door de zaak zelfs nochtans voortgedreeven wierd.

Afzonde. 5. Die geene nu , welke verlangden om met God en de Broeders we-

gelaiiene. derom te verzoenen , moeften , na het gebruyk van dien tyd, onder-

fcheydelyke dingen in acht neemen. Zy hadden zich wel zelfs, door

haare zonden , van de gemeenfehap der Heylige afgezondert , maar zy
wierden ook van de Chnflenen daar voor verklaart en afgefcheyden , op
dat hun zwaare val aan den een en den ander daar door te meer o-

penbaar wierd. Waar by men echter geene byzondere plegtigheeden,
of andere menfehelyke inzettingen vond, die hier na daar by kwaamen.
En noch veel minder zyn daar teekenen van eenig recht of rechtsdwang,
en daar uyt fpruytende heerfchappye en dwingelandye over de gewee-
tens, onbarmhertigheyd , of toorn , uytgenoomen dat men zomtyds wel

iets

(£) Cyprianus cp. 31. Conf. Pfauncrus. Obfcrv. S. p. 160. & 226. Kortholt. de Perfec. p. 382.

449- (0 Tertullianus Apol. c. 39. [d\ Idem dePcenit. c.9. (e) Cyprianus 29.30. Concil.
Èliberit. c. 25-.
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iets diergelyks teegen de dooiende liet blyken. Veel meer zyn daar groote »"ccc.
proeven van een hartelyke ontferminge en meedelyden teegen zulke, be»

halven dien, ellendige perzoonen , welkers onthaal voorzichtig , liefte-

lyk en meededogend moeft zyn. Waarom men ook maar alleen van bin-

den, afzonderen, fcheyden, uytfluyten en zoo voort, leeft, doch niet

van verwerpen, verbannen, vervloeken, ftraffen.,en diergelyken , gelyk
het hier na toegegaan is , toen de Anttchri/l eerft recht in de Geeftelyk-

heyd uytbrak. (f) Gelyk als men nu ook, uyt een goed inzicht met de
verzoeninge van rechtsweegen niet los te werk ging , of die aan ieder

een zonder proef meededeelde, maar wel , langen tyd daar meede wacht-
te, op dat het de lichtvaardige gemoederen niet tot zorgeloosheid mogte
dienen. By eenige gemeentens in Afrika heeft men dikmaals de zeer groo-

te overtreeders niet weeder tot de gemeenfehap aangenoomen , 't geene
hen echter aan de waare verzoeninge met God niet ïchaaden konde. Ten
min tien bleek nochtans de ernft en de voorzichtigheyd van de zelve

Chrifienen daar uyt, fchoon genoomen , dat zy wel wat hadden konnen
toegeeven. (g)

6. Die nu al toegelaaten wierden , die beleeden voor eerft voor de Bekenten-,*

gantfche Gemeente hunne zonden, doch zonder dwang of huychelarye, !c"e?

cv*"

enkel en alleen , op dat zy dezelve in haar geweeten drukten , en , om
dat de ergernis af gedaan mochte worden. Maar deeze bekentenis wierd

hier na wel haaft in de Griekfche Gemeentens in een geheyrtie veranderd,

gelyk hier vooren al gedacht is. By deeze kwam het andere van zich

zelve, naamelyk, wanneer de bekeeringe waarachtig was, dat zy be-

droefd waaren , in de uytterfte needrigheyd voor de Gemeente verfchee-

nen , valleden , weenden , en de Chrijtenen om verzoeninge en voorbid-

dinge verzochten , en zoo voort, (h) Alhoewel men ondertuffchen van Trappen

de geftelde trappen der boetvaardige, gelyk ze ons in de volgende tyden ^^1.
voorkoomen, niets kan vinden, buyten de Canon of reegel , die aan de

zendbrief van Gregortus , zonder twyffel van andere gevoegd is. Gelyk
als men ook de andere omftandigheeden hier by > na de gefchaapenheyd

der misdaaden, en verfcheydene oorden, onderfcheydelyk fchikte
; dat Tyd daa

het, by voorbeeld, met heele groove Zondaars ook wat langer duurde,
by '

als met andere, en dat zommige ook wel gantich niet, tot aan haar dood
toe, recht tot een volle en innerlyke gemeenfehap der Broederen konden
geraaken. Meenigmaal wierden zy wel van haare fchulden los gemaakt,

doch echter daarom niet tot de volle gemeenfehap in gelaaten. In 't kort,

het ftond dikmaals alleen by het goedvinden van de geene, die by deeze

of geene Gemeente het meefte te zeggen hadden, of in achtinge waaren.

Hier door ging het ook altyd zoo oprecht niet toe, alzoo men nietwey-

nige gebreeken en misbruyken hier by aanmerken konde , als het de tyd

en" plaats alhier maar toeliet. Ten minften was 'er geen tyd zoo heel

vaft in 't gemeen tot zulke eene boete gefteld, ook was ze aan het waare

Chriftendom geenzins betaamelyk, alwaar God dikmaals in een oogen-

blik meer by een ziel kan doen , als de menfehen niet konnen gelooven.

En wanneer de Leeraars een zeekeren tyd, by voorbeeld, als Cyprianus,

van drie jaaren, aanftelden , zoo waaren dit maar enkele uytfpraaken ,

welke eerft na dien tyd recht in zwang gingen , en die maar gemeene-

lyk tot groote aanmoediginge en behoudenis der huychelarye dienden.

7. Alzoo wierd, na zulke teekens van bekeeringe , en een yverig ge-

bed, van de gantfche Gemeente, een afgefcheyde lidmaat , door opleg-

I. Deel. X ginge

(ƒ) Tertullianus. Origcnes. Cypmnus. Eufebius. (g) Tertullian. (b) Cyprianus ep. 70.

Tertullianus de psn. c. 9. Eufebius v. cap. uit. Gregorius Nea-Cs&r. Epift. Caii. c. M.;



ig; K-ERKELYKE ÏILBoek.

jajHJK o

i

n <re der handen weeder aangenoomen , de vreede deelachtig gemaakt,
l

ZlZ' en £t de gemeenfchap in 't Avondmaal , en andere Heylige dingen ,

min? inde weeder toegelaaten. Waar over dan de anderen zich ook van herten ver-

heuo-den , en God daar voor dankten : het geene ook ordentelyk , by haa-*

re te zaamenkomften , op den Zondag, of ook op andere daagen , ge-

beurde, en wel inzonderheyd hier na, ontrent Paaphen. Dit alles ge-

fchiedde nu van de Voorftanders , of ook wel van de Diakenen in den

naame der gantfche Gemeente ; en enkel maar als eene openbaaringe en

uytterlyke verklaaringe van de gefchiedde verzoeninge. Voor 't overi-

ge weezen zy de geweetens der menfchen, tot haare geruftheyd, op God
alleen , die alleen de zonden vergeeven kan , en ze naamen geen eygene

macht aan, veel minder een onbepaalde heerfchappye over de herren en

haaren inwendigen toeftand , als wel hier na gebeurt is. Zoo wanneer

ook eenige Opzienders voor wilden neemen , om een zoort van gewee-
tens-dwang op te rechten , zoo ontftond daar niet als onruft in de kerken

over, ik laat ftaan , wat zy in haare geweetens zelf daar over leeden. ff)

voeder. Het was evenwel wat anders, als eenige noch eens in de voorige zonden
|C

ya ene.

vervje ien ^ ^zn vertrouwde men haar niet meer , maar nïen moefte haare

boete maar voor enkele huychelerye en fpiegelgevegt houden , door dien het

openbaar was , dat de waarachtige bekeerde heel andere vruchten moe-
iten toonen. Waar over zich dan de zulke ook niet konden bezwaaren,

zoo wanneer haar geweeten hen van haare onvolkoomene bekeeringe aan-

fprak, nademaal zy de zelve zoo dikmaals wilden herhaalen , eeven als

of zulks t'eenemaal in haar macht en believen ftond. (k)

sruffc'der 8. Doch het begon met het onderfcheyd der Leeraars van de zoo ge-

Lecraar"? noemde Leeken, dat, wanneer iemand onder haar in openbaare ergernif-

fe kwam te vervallen , hy van zyn ampt moefte afftaan , en niet met de
anderen , maar met de Leeken communtceeren ; en dit noemde men com-
munio Laïca, of gemeenfchap met de Leeken , daar de gemeenfchap nu
niet meer onder de Chrifienen ftond , gelyk in de voorige tyden , en de
Chriftenen door haare eyge Leeraars nu merkelyk' van haare gemeene

Afvai tot rechten verftooten waaren. (I) Doch indien iemand tot een hoop, die

doolden, men voor dooiend en ketterfch verklaarde, oVergetreeden was, en zich

weeder tot de teegenpartye wilde wenden , zoo moed hy , onder ande-

ren, ook alles opentlyk bekennen en ftuksgewyze opnaaien , wat onder

hen geleerd en gedaan wierd. (/») En deeze verordeninge hadden Hera-
clas en Dionyjius van Alexandrie bedacht : na dat 'er nu zoo veele ftry-

digheeden opkwaamen , en men dikmaals niet weynig op zulke lieden

verftoord was. Gelyk het dan nooyt zoo onpartydig , oprecht , en als

voor Gods oogen, toeging, dat 'er niet wel dit of dat aan de befchuldi-

gingen bygevoegd of afgedaan wierd. Overmits de overtreeders doch
gaarne de party, die ze verkiezen, believen en vlyen , en de verlaatene

leet aandoen wilden. Voornaamelyk, wanneer zy eenigzins van deeze
na hunne meeninge, beleedigd waaren , of dat haare tucht , ordeningen,

en gewoontens haar niet al te wel aanftaan mochten : 't geene altemaal in

veele voorbeelden in deezen tyd , en noch meer in de volgende, van de
onzydige bekend werd.

M
e°d°r

pin" 9' Verders moeften zulke overtreeders ook alle aangegeevene doolin-
dooiingcn. gen en kondfchappen met de verlaatene partye herroepen. Cn) Met wel-

ke , en andere ordeningen , de heerfchappye allengskens altyd wyder toe-

nam,

C») Clemcns Alex. lib. i. Paedag. c. 8. Tertulüanus lib. iv. adv. Mare. c.io. Origenes. Cy-
prianus. (k) Idem. Tertulüanus. ClemensAlcx. (/) Cyprianuscp. fi. Canon Apoftol. 6a.

0») Eufebius vi 1. c. 7. (») Cyprianus epift.
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nam, en de geweetens dermenfehen niet Weynig verbond; ook iri plaats l"'^.
van liefde en zachtmoedighcyd der voorige Gemeente , niets anders als

loutere verbittcringe , verdeeltheeden en grouwelen aanrichtte. Noch-
tans gefchiedde dit meelt onder den fchyn van yver , liefde tot de waar-
heyd, en het heyl der menfehen , zorge voor de Gemccntcns , verhoe-
dinge van ergerniflen , fchuldigheyd des ampts , en diergelyken , dat
niemand zulks anders als voor eene zuyvere goede meeninge , en wel
door eene naauwe onderzoekinge en werkdaadige ervaarenheyd aanmer-
ken konde. En opdeezeplaa.tzc behoort het onthaal, 't geen men ontrent
deezen tyd met de Ketters voorgenoomen heeft. Het bleef noch hier Gedrag

meede, tot aan de helft van dce/eeeuwe, ten naaften by in de voorige k«k"i."

ilaat , zoo lang naamelyk als de Leeraars zoo wel als de anderen de
vyandfehap en kyfzucht door de gemeene vervolgingen moeften vergee-
ten. Nochtans, zoo wanneer men maar een weynig lucht bekwam, zoo
brak het glimmende vuur dikmaals wel heel ras en heftig uyt. Daar
klaagde Cyprianus , en meer andere, over de hoogmoed, eergierigheyd

,

nyd, twitt en lafteringe der ongeloovige onder malkanderen. Maar men
kan denken , hoe zulke gemoederen z jcn teeeen andere sredraasen moo-
gen hebben , als zy maar onbefchroomt en ongeftraft na haar eyge belie-

ven daar meede mochten omfpringen. Aangezien men ook allengskens

de verjaaginge, verachtinge, en onderdrukkinge der eenmaal verklaar-

de en beruchte Ketters, voor een noodige en goede zaak begon te hou-
den. Schoon men tot hier toe met verder als tot de uytfluytinge ging,

toen de krachten der Geeftelykheyd noch zeer zwak waaren , by gebrek
van het zoo genaamde brachwm'fecuUre , of macht van de Overigheyd.
Daar in tegendeel hier na de geene de zuyverfte en oprechtfte onder de
rechtzinnige genaamd wierd , die op het fcherpfte met onverftand yver-

de, en op de Ketters los konde gaan.

10. Veele van haar echter, byzonder in het begin , wierden van den
jf,

3^"]""

onrechtvaardigen handel teegen de dooiende, door de noch teegenwoor- d«v«-

dige genaade te rugge gehouden: en die geene, welke de minfte dankby t«g"
S<

de

de huychelaars met haare oprechtheyd verdienden, plagten allerbeft met d°olend^•

dezelve om te gaan. Hun voorneemen wierd ook daar in oogfchynelyk

van God gezeegent, dat zy zulke lieden met zachtzinnigheyd en krach-

tige aanfpraak gewonnen. Daar en teegen maakte alle driftige en dwin-

gelandifche aart van de andere meer ongeleegenheyd en onruft. Wy heb-

ben nu al voor heene van Origenes vernoomen , hoe hy , in zyne t'zaa-

menfpraake met Beryllus , zoo gelukkig geweeft is, daar te vooren de
gantfche Geeftelykheyd, met alle haar reede-twiften niets kon uytrech-

ten. Ook van Dionyfius Alexandrinus , daar hy met eenige, die hy voor

heene voor dooiende gehouden hadde, geheele drie dagen in grootever-

genoeginge omgegaan heeft, en in vreede van haar gefcheyden is. By
aldien nu deeze weg van hem en andere doorgaands gehouden was ge-

weeft , zoo zoude het zonder twyffel met de Gemeentens in veele voor-

vallen daar anders uytgezien hebben. Doch wy zullen wel haaft , uyt

de tweedragt der Leeraars zelfs, zien, hoe zyook by haare eygene doo-

lingen nochtans op haare uytfpraak geftaan , en noch anderen tot haar

getrokken hebben. Insgelyks hoc de fterkfte en aanzienelykfte party al-

tyd voor rechtgeloovige doorgaat, maar de iwakfte met haare dikmaals

beetere belydenis , onderdrukt is geworden : 't geene in het punt van de

herdoopinge handtaftelyk was, en van allen nu werd toegeftaan.

ii. Nu kan 't wel zvn, dat veele , die men toen ter tyd als Ketters Gefdm.

ook verworpen heeft , waarlyk in eenige doolingen geftooken moogen d«K^

X 2 heb-
tcrs '
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jaar cc. hebben, dat zy ook hier na in de opgekoomene" ftryd ontrent woorden-
rotCCC

'

wifleling en andere bedryven de maat te buyten gegaan , en zich ftraf-

baar gemaakt hebben. Insgelyks dat zommige Ketters met haare keren

werken op een zorgloos , ontuchtig en weerelds leeven haar doelwit ge-

had hebben , en in der daad wel niets minder als Chrifteuen kunnen ge-

weeft zyn. Echter is ook,uyt het bericht, in de voorige eeuwen gedaan,

bekend , dat alle de zulke veel meer door Chriftelyke onderwyzingen

,

vermaaningen , en overtuygingen hadden konnen gewonnen werden,

als , met woorde-twifteryen , teegenftellingen , fchelden , en bannen.

In 't byzonder , daar ook het verval van haare teegenpartye uyt haare

eyo-ene belydenifle maar al te klaar is , zoo dat men niet heel licht wee-

derom bewoogen zoude worden , om haare maniere van doen teegens

de andere naamver in te zien, fchoon deeze meeft wat fijnder haar heb-

ben weeten aan te ftellen. Daar men dan , als alle deeze gefchiedeniflen

met voordacht onderzocht zullen worden, klaar zien zal, wat recht of

onrecht 'er al gefchied is, of ook van anderen, tot nu toe, daar van be-

richt is geworden,
ncfchaa- I2 Dit is voor af altoos zeeker , dat toen ter tyd alle het grootfte

S« andere deel, altyd die vermoedinge voor zich behouden heeft , dat het in alles
partyen

rechtgeloovig , en alzoo de waare Kerk was : Dat het ook daarom de

meefte aanwaich, befcherminge en toeval van een ieder gehad heeft , zoo-

daanig zelfs , dat ook de Heydenfche Regenten haare zaaken aangenoo-

men en verdeedigd hebben, by aldienzyhen om hulp daar toe verzoch-

ten, gelyk alsvan Aurelianus nu reeds al verhaald is. Verders, dat deeze

de macht en de vryheyd aan haar genoomen hebben , om , zonder de

tegenparty te kennen, ConciUen of Kerkelyke vergaaderingen te houden.

Insgelyks, dat 'er ook anderzins allerhande uytvindingen te befpeuren

zyn, die men heymeiyk en opentlyk teegen zulke lieden en haaxe zaa-

ken aangewend heeft. Om niet te fpreeken van veele ongegronde op-

leggingen , achterklap , en klachten , die wy , hier zoo wel als in de
voorgaande eeuwe , opgefteld vinden. Doch alles alhier ftukswyze te

onderzoeken , laat het oogmerk en de engte van deeze Hijiorie niet toe.

Waarom ik maar eenige omftandigheeden by ieder hoop , die men in

deeze eeuwe voor ketterfch gewoon is aan te geeven , gedenken zal , het

overige voor een andere tyd over houdende.

Dwaaünge 1 3 . OndertulTchen blyft het , aangaande de voornaamfte Leenaars van

«tanig»"!

1" deezen tyd , gewis , welkers uytfpraak de Ketters verdoemd hadde , dat

zy dikmaals zelfs wel, na de ingevoerde leere,eeven zoowel de gevaar-

lykfte doolingen of ongerymdfte meeningen, welke met haare rechtzin-

nigheyd onmoogelyk niet beftaan konden, des niet teegenftaandeopent-
van d,o- lyk voorgedraagen , en meeft verdeedigt hebben. Dionyfius Alexandri-

"exandii" nus , wiens verdienften teegen de Ketters zeer groot gemaakt werden

,

fteld nochtans, in een Brief teegen de Sabelliaanen , wel uytdrukkelyk,
dat Chrijlus een werk of fchepzel van God , en wat anders van zyn Wee-
zen was. Waar op zich ook de Arriaanen daar na wel volkoomentlyk
dorften beroepen : En Bafdms Magnus bekend rond uyt , dat hy het zaad
tot de goddelooze leere van de ongelykheyd des Vaders en des Soons , zelfs

eerft uytgeftrooy t hadde,en dat hy door al te veel gekyfin het teegendeel der
van cy- boozen vervallen was. Cyprianus fchreef van de menfeh , dat het in zyn
prunus. '1/J.J * r 1vrye wil ltond, om de dood of het leeven te begeeren. Insgelyks, dat

de voorige goede werken de volgende zonden bedekten. Dat het waa-
ter in den Doop eerft van de Priefter moefte geheyligt en gereynigt wor-
den , op dat het de zonden konde afvvaflehen -

y behalven 't geene wy in

't vol-

nus.

prianus.
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't volgende Hoofdfluk van hem noch verder zien zullen. En zoo is het
tltccc'

met de andere Leeraars ook toegegaan , dat zy dikmaals haare eygene

groote gebreeken by het oordeel vergeeten , dat zy teegens andere zoo
gaarne uytgefprooken hebben: waar van op het eynde der voorgaande

eeuwe al iets gemeld is , en in de volgende noch meer gewag daar van

gemaakt zal werden. (*)

(*) Idem cp. 3. 12. & zy. Dionyfius Alciandrinus Ep. ap. Athanafium de Sentcnt. Dion.

Bafilius M. ap. Nicephor. vi. 25-.

HET ZEEVENDE HOOFDSTUK.
/ 'an de opgettchte Ketteryen , en -jvel inzonderheyd van deezen tijd.

§• 1.

ONtrent de helft van deeze eeuwe is de heeviee ftryd tuflehen Cy- S">'dv«
7 lij t_ j /- i .t

Cypnanus

prianus en ótephanus bekend, waar over byna de gantiche Chn- «> stepha-

ftenheyd ten tyde van de Keyzers Valerianus en Gallienus in twee par-
"us-

tyen zich verdeelde, en anderzins veel onheyl ontftond. Daar dan, in*

dien het na de gemeene wyze van die yveraars hadde toegegaan, Cypna-
nus t'eenemaal onder de dooiende hadde moeten getelt zyn geworden

,

die ook op zyne doolinge, onbeweegelyk , en met vecle harde fteek-

reedenen teegen Stephanus vaft bleef liaan. Den inhoud in 't kort daar vande

van is deeze : Daar was onder beyde de partyen , der Novatiaanen en ge

r

dcr
pm~

der andere, een groote jalouzye, gelyk wy ook wel haaft zien zul-
Ketieren

len : door dien de Novatiaanen de andere noch eens gewoon waaren

te doopen , die tot haar overkwaamen. (Y) Dit naamen nu die gee-

-ne, welke zich in Afia en Afnca Catholijke of Rechtgeloovige noem-
den , zeer kwaalyk op , ze begonden daarom ook repreffalien te gebruy-

ken, en doopten de Ketters ook noch eens , wanneer zy zich tot haar

begaaven. Voornaamelyk daar zy het voorbeeld van Agrippinus in voo-

rige tyden voor zich in verfche gedachtenis hadden. En hier toe moefte

het voorwendzel dienen , dat evenwel de ketters eens verworpene en ver*

doemde lieden waaren , en dat dierhalve haaren Doop ook niet gelden

kon. Waar by men zich al weederom op de Apojielen beriep, als of zy
zulk een Doop ook niet toegelaaten zouden gehad hebben , zoo wan-
neer

?

er in haaren tyd diergelyke ketterfche pellen zouden opgekoomen
zyn gewee ft.

2. In deeze zaak vielen niet alleen de voornaamfte Leeraars in de om-
leggende Landftreeken , maar ook in Ciltcie , Galatie , Cappadocie , en

andere landen ,Cyprianus toe, ten aanzien van zyn byzonder gezag, maar

men hield noch, tot meerder beveltiginge , drie Concüien of Kerkelyke v"g«d£
Vergaderingen te Carthago , en de teegenwoordige beflootenj dat men ™*£

t

™

de Ivetters noodwendig herdoopen moefte. Waar van ook noch de aften

of bedryven tot gedachtenis der groote ellende, voorhanden zyn. Waar
uyt het dan middag klaar is , hoe dat de andere alle het gezag van eenige

Biflchoppen blindelings nagevolgd, en de ellendigfte of recht ongerym- BIinde g<=-

de en belacchelyke oorzaaken in haare ftemmen bygebracht hebben. Ja h°ydd«°

de meefte (leunden enkel en alleen op de uytfpraake der andere, en brag-
b)ï,t,cr, •

ten in alle hunne woorden een twyfFelachtig flaafs gemoed voor den dag,

alwaar niet een eenige zich verftoutte om dit valfche befluyt teegen te

ipreeken. Zoo wierd ook deeze doolinge in het Concilium van honie t*t«mk,

X 3 van

(«) Cyprianus ep. ji. 73. 7$".
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van de andere Oofterfe Geeftelykheyd vaft gefteld, en tot verdriet van de

Montawjlen igecanonifcert ,oï tot een reegel verklaard. Die dan hier na van

Avguftmus en andere daarom ook voor rechtzinnig of ten minften, voor

lydelyk en ontfchuldigens waardig , uytgegeeven wierd, enkel en alleen,cm
dat een aanzienelyk Leeraar die op de baan had helpen brengen, en vaft

ftellen. Maar, zoo ras anderen , voor welke men niet veel geneegent-

heyd over had, of die, van weegen haare getuygeniflen , teegen de huy-

cheleryen in geen vermoogen of aanzien waaren , iets diergelyks leerden,

of deeden , zoo wilde men niet alleen niets daar van hooren , maar ook

in 't geheel alles verdoemen , gelyk wy beneeden van de Donatijten noch

zien zullen.

3. Ündertuflchen ftond de Biflchop Stephanus te Rome teegen Cyprta-

mts op, bracht eene oude overleevering op het tapyt, uyt welkers kragt

de Apofielen bevoolen zouden hebben , dat men de Ketters maar met
oplegginge der handen weeder zoude aanneemen , en insgelyks ook de

andere, die van de Ketters voor heene gedoopt geweeft waaren. De yver

nam den Biflchop zoofterkin ,dathyhemen zyne vrienden zeer hart aan-

viel , ja dat hy hem , by aanhoudende tegenfpreekinge een valfchen Chrtftus ,

een valfchen Apofiel , een bedriegelyken arbeyder en diergelyke, zonder

eenig fchroom noemde. (£) Hy meende ookGode een byzonderedienft

te doen , als hy de afgezondene van de Oofterfe Biffchoppen alle wyk-
en gaft-recht in Rome afiloeg, daarom hy zelf haar ook van alle gemeen-
fchap uytfloot ,- om dat zy het Synodus of de Kerk-vergaaderinge te

Icome hadden gehouden. Zoo grof verried zich van alle zyden de jon-

ge Anüchrifl , die nu uyt zyne banden met geweld voor den dag wilde

koomen, na dat, 't geene hem noch ophield, naamelyk de vervolginge

onder de Heydenen , voorby was. Gelyk het dan ook anderzins bydee-

ze fcheuringe met fchrikkelyk veel fchelden en hoonen toeging , waar
door de haaftigheyd den goeden Cyprianus ook zomtyds zoo verrafchte,

dat hy Stephanus in opentlyke brieven zyne hovaardye, onweetenheyd,
halfterrigheyd , onftantyaftigheyd , ydele inbeeldinge , en diergelyke,

verweet. Ja zyn vriend Firmihanus gaf hem niet minder wonderlyke en

onbetamelyke tytelen , noemende Stephanus een uytz innig , verftokt,

dwaas, onervaaren, knorrig, en onbefchaamd man , enz.

4. Nu is het waarlyk heel licht te begrypen , hoe euvel een ieder des

anders meyninge voorgekoomen is , dewyle zy wederzyds zoo heftig

teegen eikandere zyn uytgevaaren. Stephanus mocht wel met ontftelte-

nis verftaan , dat Cyprtanus aan zulk een werk alle kracht wilde benee-

men, dat van een menfch verrecht wierd, die eeven zoo zwaar niet doo-
iende was. Gelyk dan dit gevoelen waarlyk aan zich zelfs zeer gevaa-

relyk daar uytzag , dat men alle banden van vreede en van liefde zoo
t'eenemaal van de grond af vernielde , en de dikmaals ten onrechte be-

faamde verdoolde niet het minfte meer van God , of van zyne genaade
wilde overlaaten Op welke maniere van doen de pcena talioms , of ge-

lyke ftraf-vergeldinge wei te recht volgde , zoo dat de eene altyd den
ander verwierp , en veroordeelde , onaangezien zy haar beyde tot een
party bekenden , en voor rechtgeloovige hielden , ook teegen den der-
den man , om na de wyze van 't vernuft en de weereld te fpreeken , haar
zoo veel te fterker hadden behooren te vereenigen. Doch ook hier door
waaren Gods oordeelen rechtvaardig, overmits daar door kenbaar wierd,
wat in de herten al verborgen was: die ook eyndelyk zelfs deeze zwak-
heeden haar te kennen gaf, wanneer de ecrfte hitte allengskcns wat was

gaan
{b) Firmilianus apud Cyprian. Epift. jf.
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gaan leggen, en eenige vreede onder de partyen gemaakt wierd. Alhoe- J'"cc
C'

wel ondertuflchen de Oofterlanders nog als vooren by haare gewoonheyd
bleeven, en de Ketters nog eens doopten. Wat nu onder en na deezen
ftryd voor groote vyandfchappen , booze achterklap , kwaad vermoe-
den en diergelyke, onder de Chriftenen, tot een ergernis der zwakke en

ongeloovige moogen voorgegaan zyn , kan een ieder uyt dit korte ver-

haal heel wel befluyten. Zoo groot een onheyl hangt dikwils aan het

verzien van een eenig menfch , op wien de oogen der andere fteeds ge-

flaagcn zyn, zoo dat daar door alles daavert, ent'eenemaal vernielt kan
worden.

5. Nogtans gaf het weynig aanziens en beroerte , als ergens by zulke

fcheunngen de eene party zwak en onaanzienelyk was, of tot woorden-
ftryd en om zig te verweeren geen luft of middel hadde. Gelyk het ook stryd»an

met Origenes ging , wien zyn hoogmoedige en eygenzinnige Biflchop m™ó"ig«
s

.

Demetrius, te jiiexandrie , uyt enkele nyd gaarne al over lang in 't hair
ncs '

gezeeten zoude hebben , als hy maar gekonnen hadde , om dat hem de
toejuychinge en roem, die hy by alle verftandige en Chriftelyke perzoo-

nen, van weegen zyne ongemeene gaaven en vlyt, verdiende, al te zeer

in de oogen ftak. Eyndelyk nam hy de naafte geleegenheyd waar , en au ook

begon teegen hem en Alexander , de Biflchop van Cafarea , uyt te vaa- "xÜndef.

ren , om dat hy , op het verzoek van hem , opentlyk, teegen alle orde-

ning en gewoonte geleert hadde, daar hy dog nog geen ordentlyke, be-

roepene, beveiligde, en goedgekende Ouderling was. Dit quam J-
lexander en Theotliftus te Jerufalem booven maten vreemt voor , zy be- éh Theoe-

ftraften hem daar over in haar antwoord opentlyk van leugens , en be-

weezen uyt het aaloude gebruyk , dat ook zulke lieden t'allen tyden

opentlyk gewoon waaren te leeren en te preediken , fchoon ze nog Bif-

fchop, nog Ouderling, nog iets anders, maar alleen gemeene Chriflenen

geweeft waaren. (V) Ja zy maakten Origenes , toen hy noch eens door

haare Stad reyfde , tot Ouderling, en beweezen hem alle eer en liefde.

Dit verdroot Dernetrius bovenmaaten zeer, en door dien hy aan Orige- zynong*-"

nes niets te laaken , of te verketteren vond , zoo moeften de boven aan-

geroerde zaaken aangegreepen werden , die hy te vooren hoog op ge-

haalt hadde , doch nu op het grouwelykfte doorftreek , ook diefweegen

teegen die beyde gedagte Mannen heftig uytvoer , om dat zy zulk ee,n

Man tot Ouderling hadden gemaakt. Waar door dan niet alleen toeii

ter tyd groote onruft, ergernis en fcheuringenontftonden , maar ook tot

de daar op volgende groote vyandfehap teegen den goeden Origenes , ert

tot de grouwelyke handelingen van Epiphamus , Theophilus , en andere

bittere yveraars, de grond gelegt wierd: zynde het zoo geftelt, dat hy
in en na zyn tyd wel in vreede zoude gebleeven zyn , zoo men niet ge-

zien hadde, dat deezen Biflchop hem van den beginne af aan altoos tee-

gen was geweeft, en hem alzoo niet voor vol en rechtzinnig hadde wil-

len aanzien, (d')

6. In overweeginge van dit alles zoude men verder Van de andere óngdyfe

perzoonen, die alzoo onderdrukt geworden zyn , veele zaaken konnen a^ed*»*.

aanmerken , by aldien het eygentlyk hier toe behoorde. Ten minften

is het openbaar, dat men de vertellingen van de Ketters , in deeze en

de volgende eeuwen , ook daarom te omzichtiger moet onderzoeken

,

om dat zy van zulke Schryvers afkomftig zyn, die, of in die tyden, of

kort daar na, gefchreeven hebben, als de gemoederen noch van veele

ftrydigheeden verhit , en van eenzydigheeden t'eenemaal ingenoomerc

waa»

(0 Eufebiusvi. c.20, (d) Idem r. c.8. Pamphilius Apol. ap. Photium Cod'. CXHX-
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c ' waafeö. Daar in teegendeel van de voorige, ik wil niet zeggen , alles,

maar nochtans zeer veel, onzydigs gefchreeven is , dewyl die verhaalde

Ketteryen, of voorgegaan waaren , en alzoo niemand meer.voordeelig

of nadeelig konden weezen, of daar ze nu zoo zeer al gedempt waaren,

dat men geen oorzaak gevonden heeft, om haar met veele klagten noch

veHer onder te brengen, of verhaat te maaken : En dit kan men als dan

eerft oo^enfchynelyk gewaar werden , wanneer men maar wel inziet

,

hoe klaar de hertstochten hier en daar in de regifters der Ketters uytftee-

ken, waar van men over al zulke taftelyke voetftappen vind , wanneer

ma.ir iemand de oogen om andere oorzaake niet t'eenemaal moedwillens

toefluyten wil.

7. Doch om tot de Hiftorie zelfs te koomen ; ten tyde van Cyprianus

ontftont 'er ook een heevige ftryd, byzonder te Rome , daar men noch
Kovauai. p fe beginners, welke de Novatiaanen zouden zyn, zeer gebeetenwas,

en daarom haar hart befchuldigd heeft. ' Waar by dan voornaamelyk op

de toeftand der Gemeente , en wel voornaamelyk van de Geeftelykheyd

te zien is , hoe die toen ter tyd al ellendig genoeg was. Die ook kort

daar na noch veel verdorvender wierd , wanneer men by de ftryd teegen

de Novatiaanen , alle openbaare zondaars noch vervolgends tot de ge-

sttvdm» meenfchap der Kerke toeliet. Gelyk dan ook uyt het verhaal 'van de

^
y

coraë! zwakheeden en openbaare driftige bédryven van Cyprianus en Cornelius
üus. blykt, hoe verre haare uytfpraaken en oordeelen diesweegen aan te nee-

men zyn , en wel voor al in een zaak , daar zy zelfs de eene partye in

uytgemaakt hebben , en waar by men het teegenbericht der teegenparty-

ders van haar zelfs niet meer vind, gelyk als zulks ontrent de meefté doo-
o«r de lingen aan te merken is. Echter is hier booven , by de eerfte eeuwe ge-

pèVeTge"- dacht geworden, hoe in de voorige tyden , als de Gemeentens de eerfte

reynigheyd en tucht noch naaukeurig onderhielden, die geene, welke na

haare bekeering noch een of andermaal in groove zonden waaren geval-

len, heel bezwaarlyk, ja dikmaals ganfeh niet , tot aan haar eynde toe,
zuyv.r- weeder aangenoomen zyn. Waar meede men dan zoo wel op de waar-

ene II. ichouwinge en afweeringe van de andere , als ook op de vafthoudinge
aiec " tc

' der zuyverheyd in de Gemeentens gezien heeft. Terwylen die volkoo-

mentlyk door zulke middelen toen ter tyd onwrikbaar gehouden wierd,

opdat, zoo wanneer zich een onheylig leedemaat in de Gemeente be-

vond, men terftond door zulk eene voorzorge alle onheyl endevermen-
ginge der booze met de vroome voorkwam, 't Geene toen ter tyd daar-

om niet onmoogelyk was, dewyle de Gemeentens niet zoo wel door de
lichaamelyke geboorte en voortplantinge vermeerderd wierden , gelyk

hier na, maar door vrywilhge en Goddelyke veranderingen hunner her-

ten. Overzulks, dewyle zelfs ook door de vervolgingen de huychelaars

haaft openbaar wierden, en uyt zich zelven vervielen , zoo konden ze
ook des te gemakkelyker uyt deeze kenteekens van haar ongegrond ge-

loove, verder van de gemeenfehap der Heylige t'eenemaal afgehouden
werden. En zoo ftond het meeft in de eerfte twee eeuwen , waar in 'er

noch onderfcheydene dpoftotifche Leeraars en zuyvere heylige Gemeen,
tens, voor handen waaren.

Arnremin. 8. Nu hadde deeze Apofiolifche wyze ten tyde van Cyprianus al groo-

*Üyv". telyks beginnen af te neemen , hoe heftig ook nu en dan de vervolgingen
zyn mochten. De oorzaaken daar van waaren , de booven aangeroerde
afwykingen der Leeraars van de eerfte zuyverheyd , gelyk de Schryvers

^nge'"'""
^ 1C °°k t°eftaan. • Deeze zaagen om veele oorzaaken gaarne, dat het ge-

awaa».
ta * ^cr Ghri

ftcnen heel groot erraanzienelyk wierd, en ze begonden daar-

om
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om ook die geehc al terftond gewillig aan te neemen , welke na den afval
J*"^'-

weeder tot haar over kwaamen. Voornaamelyk , na dien 'er ook onder

haar veele partyen der zoo genaamde ketters waaren , daar dan altyd de

eene partye aan de andere geen aanwas gunde , en liever alles aannaa-

men , dat ze maar krygen konden. Waar by ik juyft geen andere inzich-

ten van voordeel, roem, en diergelyke zetten wil: fchoon men haargcen

ongelyk zoude doen, volgens de klaare bekentenis van Cyprianus zelfs

,

en van Eufcbius , als men dit hier noch by voegde. Ondertuflchen moch-
ten wel noch eenige oprechte Voorltanders ook haard goede meeningen
hier by voegen , als zy het meededoogen teegen zulke gevallene , het

voorbeeld van God zelfs , de betaamelyke gocdheyd der Chrifienen en

zoo voort , inbrachten, 't Welk ook in haar recht Godbehaagend ge-

bruyk van geen waarachtig Chnjlen kan geloochend werden. Maar
het grootc en onmaatige misbruyk van deeze zaaken fmertte en ergerde

JJjjj^jj'*

niet allen de Novatiaancn , maar zelfs ook veele andere, die men niet zoo
licht voor dooiende konde houden. Alzoo het teegen de oude afgekoo-

mene wyze der Chrifienen, teegen de klaare wille van God , teegen de
eygendlyke aart des Chriflmdoms , en de onaffcheydelyke heyligheydder

rechte Gemeente van Chrtfins , t'eenemaal aanliep , zoo wanneer ieder

een , zonder eenig onderfcheyd en naauwe beproevinge zoo maar aan-

genoomen zoude werden j om van andere onwrikbaare gronden hier nog
te zwygen.

9. By deeze gefteltenis geraakten nu by de verftandige de bedryven Rwm<ï ge-

van de Roomfche BifTchop Cornelius ook zeer in 't ooge , welke niet al- coraoiittfc

leen, gelyk zyn navolger, na de heerfchappye over het volk , en over

de andere Leeraars in veele (lukken begon te ltreeven , maar het ook in

deeze zaak al te grof maakte. Zyne vrienden konden het ook met recht

niet ontfchuldigen , of ontkennen, dathy, zelfs van de Heydenen een

vrybrief verkreeg , waar door hy voor de vervolginge en het lyden zee-

ker zyn mocht > en, dat hy met Trophimus en andere flraks daar na zulk

een naauw verftand onderhield , fchoon ze opentlyk de Heydenfche Af-

gooden gewierookt , en Chrijlus daar door verloochend hadden. Waar-
om zy ook Novatus niets voor te werpen hadden , dat hy te Carthago ,

(daar hy een Ouderling was) teegen de gewoonte en kerken-tucht , met
de gevallene gecommumceert hadde. Doch, na dat tufïchen deezen eri

Cyprianus > alsook, op een zeekere tyd, tuffchen Cornelius en Novatia- j^JJ
4*

nus, een zeeker Ouderling te Rome eenig misverftand ontftond , kreegen ""*.

die dingen een heel ander aanzien. Cornelius bleef op zyn gevoelen vaft

ftaan , en wilde niet bekennen eenig onrecht daar meede gedaan te heb-

ben, dat hy zulke afgeweekene zoo haalt en onvoorzichtig weeder aan-

genoomen hadde. Novatianus daar en teegen , meende de praffijke en

toeftemming der voorvaderen en der verftandige voor zich te hebben, en

daar meede ging de ftryd aan. Het gebeurde ook, dat de gedachte No~
vatusynz. dat hy met Cyprianus , neevens een zeeker Diaken, Felicijftmus, R°™^

zeer oneenig geworden was , die zich hier over bezwaarde , en te Rome na-

kwam, aan welke de eerfte veele leeiyke dingen nafchreef, alhoewel zon-

der getuygenis of eenig ander grondig bewys, zoo veel altyd als uyt zyn

briefte leezen is. (*)
10. Deeze Novatiis vond te Rome geen minder verwerde toeftand,

alwaar Novatianus (welken veele van de oude en nieuwe met hem ver-

mengen) met Cornelius in de gedachte punten te doen hadde , en veele

I.Veel. Y ge-

(*) (Cyprianus cp. 5-7.)

Novatus
trekc n*
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jaar cc. aetuygen en belyders van Chriftm op zyn zyde kreeg , die ook , na de
tctccc. » "^ getuygemfle van Cornelins , in groot vermoogen en aanzien by

alle Chriftemn waaren. Gelyk hy dan ook in zyne fchriften de Ouder-
vritnden lingen Maximus , Urbanus, Sidomus, Nicoftratus, Macarius >Celerwnst

™
n

m£°
va"

en andere noemd, en bekend, dat zy alle als Martelaars ftandvaftig ge-

leeden , en de zwakheyd des vleefches door een fterk geloove overwon-

nen hadden, (e) 't Geene billyk toen ter tyd alle ftryd had behooren te

doen ophouden , en tot een getuygenis en voorbeeld te dienen , of die

geene zonder vreeze der huychelerye en andere misbruyken zoo bloot aan

te neemen waaren, die nochtans niet , als deeze , iets konden uytftaan.

Nu o-eeft Cornelins hem in zyn brief de fchuld, als of hy twee van zyne

party, na eenige plaatzen van Italië uytgezonden hadde, welke drie een-

voudige en onweetende BifTchoppen moeften haaien , onder dien fchyn,

Novacianus als of zy deezen ftryd zouden byleggen. Daar op zoude men deeze aan

fchöp.

8
een geheyme plaats hebben gebracht, en dronken gemaakt, en aanftonds

gedwongen , dat zy op deezen Novatianus de handen moeften leggen

,

en hem het Bifdom van Rome aanbeveelen : en dat hy zich daarom als een

Biflchop aanftelde, en hem zoo veel werk maakte , gelyk hy zelfs zeer

daar over klaagd.

Teegen- ii. En dit mogte wel waarlyk Cornelius zeer krenken , dat hy voor

cÓroeüu" een ander by leevendigen lyve deeze vette geeftelyke inkomfte zoo zou-

de afftaan, om welke niet lang daar na Damafus en Urficinus , gelyk ook
Symmachns en Lam'entitts , cp het grouwelykfte malkanderen handelden.

Desweegen hy zich ook ten uytterfte verweerde , en die beyde BifTchop-

pen, welke Novatianus hier in behulpzaam geweeft waaren , zoo aan-

ftonds afzette , en anderen in haare plaatzen ftelde , welke zich dan be-

zwaarlyk zouden hebben laaten afzetten , zoo zy van deeze gedwongen
waaren geweeft. De derde , die zich onder deezen vry heerfchzuchti-

gen Biflchop verneederde, wilde hy naaulyks op veel bidden en vlyen

van 't volk tot de gemeenfehap der Leeken , na de ongerechte wyze van
dien tyd, toelaaten. Hy ftreed ook met alle kracht voor de ftellinge ,

dat maar een Biflchop in de Kerk moefte zyn , alhoewel hy ondertuf-

fchen , deezen nieuwen Biflchop beneevens zich wel moefte lyden en

zien. Hy beriep zich wel daar by op zyne groote Geeftelykheyd en de
groote meenigte des volks, die hem hier in byvielen. En hem was in

waarheyd daar het meefte ook aangeleegen , dat hy de voorrang alleen

behouden, en de anderen onderdrukken en verketteren konde , welke
teegens zyne manieren van doen in het ampt der verzoeninge klaagden.

Als nu Novatianus daar na de zaak aan de Gemeentens in de ganfehewee-

reld door fchriften voorftelde , zoo moefte deeze ook iets teegens hem
in te brengen hebben , eevenwel vertrouwde hy niemand als Cyprianus ,

om daar van te fchryven , door dien hy wel wift, dat deezen man op No-
vatus of Novatianus t'eenemaal t'onvrecde was.

Befchuidi- 12. Zvn gantfche befchuldieinge nu beftond daar in : Dat hy eerft

gei» nb- van den Duyvel was bezeeten geweeft , en door de Chrifienen daar van
bevryd geworden. Daar op zoude hy geloofd hebben , en zich in een
zwaare ziekte hebben laaten doopen. Nochtans had hy de andere pleg-
tigheeden na de reegels der Kerken niet verkreegen , naamelyk , dat hy
v.m de BiiTchop, na den d )op , door de verzeegelinge beveftigd was ge-
worden. En daar uyt befluyt Cornelins , met een wonderlyk gevolg: dat
hy den H. Geeft, niet hadde ontfangen. 't Geené waarlyk van zulk een
Biflchop verfchnkkelyk was , en veel eer een kettery , na zyn eygene

be-

(0 Eufebius. Thcodoret. Socrates.Soxomeiius. Conf. Scaliger. (ƒ) Eufebius vi. c. 43.

vauanus.
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beginflelen hadde moeten heeten , nademaal hy wilde loochenen , dat J
a

t

a

£cc?'

een volwaflche mcnfch den H. Geeft in den doop niet hadde ontfangen ,

zoo wanneer hy van den Biflchop daar by niet beveiligd was. Zoo
witten toen de Biflchoppen in haar gezag zich al vaft te zetten , dat zy
den H. Geeft aan haare beveftiginge en andere uytterlyke inftellingcn hin-

gen, en den doop zonder lchroom zulk eene kracht ontzeyden. Wie dat

niet gelooven , noch gebruyken wilde , die was in gevaar , dat zy hem
voor dooiende ja verdoemd verklaarden. Alhoewel Novatianus dit niet

achtte, onaangezien Cornelius noch al meer na gaf ; naamelyk, dat hy,
ten tyde van nood, geen Ouderling meer hadde willen heeten, maar een

andere wijsheyd voorgegeeven , die hy zochte. Daar hy doch van de

Biflchop uyt genaade of gunft dit ampt maar verkreegen hadde , waar
toe hy anders onbekwaam erkend wierd , dewyle hy maar op het

bedde gedoopt was. Eyndelyk geeft hy voor , maar nochmaals zon-
der behoorelyk bewijs , dat Novatianus , by het Avondmaal, de lieden,

eer hy het haar uytdeelde, gedwongen hadde , dat zy hem , by het li-

chaam en bloed van Chrijtus zouden zweeren , dat zy hem nimmermeer
zouden verlaaten , noch tot de partye van Cornelius overgaan. Op
welke eene grouwelijke befehuldiginge zeekerlijk een grondig bewijs van

nooden geweeft was, byzonder in een bericht aan mannen , die buyten

's lands waaren, en van de plaats , daar het gefchied zoude zijn, geen

kondlchap konden innaaien. Daar in teegendeel Novatianus aan Corne-

lius opentlijk voor hield, dat hy zich door verkreegene vrybrieven van

het lijden der vervolginge hadde weeten los te maaken. (*)
iz. Wat nu de hoofdftryd zelve aangaat, die raakte zoo wel de leere óeLe«re

*J ' f van Nova-

zelfs niet, als wel onmiddelyk de praflyk met de boete der gevallene, lunus.w*»

Want zyne tegenparty bekent zelve ook, dat hy alles gelooft heeft, gelyk mg."'""

de algemeene Kerk , als meede, dat hy het Oude en Nieuwe Teftament

aangenoomen heeft, (g) Waar door zy ook, met de Rechtzinnige , in

de punten teegen de Amaanen voor eenftemmig erkent , en dikmaals

van deeze en de Macedomaanen, te gelyk met de Rechtzinnige vervolgt

wierden. (h~) Ja het fcheelde zomtyds niet veel , dat zich beyde de par-

tyen niet weederom t'eenemaal vereenigt hadden, by aldien de nyd van

zommige Leeraars zulks niet verhindert hadde. Q) Gelyk zy dan altyd

hier na van de Keyzers , neevens de Rechtzinnige ook geleeden zyn,

en haare eygene Biflchoppen en Leeraars hadden. Desweegen dan de

goede Cyprianus in zyne heevigheyd zich al wat verre liet vervoeren,

wanneer hy Novatianus voor een Ketter en Onchriften verklaarde , en- wierden

kei en alleen , om dat hy , na zyn gevoelen , niet meer tot de Kerk be- "or Ke^

hoorde. Waar by hy dan bloot op de uytterlyke gemeenfehap met de iiuLT"

zichtbaare Kerke zag, en in zyn eenzydig gemoed niet meer bedacht,

of Novatianus ergens anders in niet overtuygt was , dat hy in zommige
dingen al te haaftig geweeft hadde , of van andere vefrafcht geworden

was, ofdathy, uyt erkentenis en ontferming der influypende misbruy-

ken, en uyt een oprecht oogmerk tot de verbeetering en behoudenis van

zoo veele zielen, op deeze meening nog vaft ftond. Nogtans bleef het

niet altyd by deflelfs uytfpraak, hoewel de Ketter-boeken aan deNova-
tiaanen een plaatze onder haar vergunnen , gelyk zy aan alle andere doen,

die men maar de geringfte doolinge toegefchreeven heeft. (&) Onder- oflM'-

tuflehen is de onbefchaamde onwaarheyd van Epiphanius klaar, die haar wee»«y*

Y 2 gaarne

(*) Cyprianus, Eufebius, & ibi Dionyfius Alei. Firmilianus &c. (g) Philaftrius Ha:r. 81.

(k) Socrates lib. n. c. 3S. & v. c. 15-. (1) Sozomenus iv. c. 9. 11. (!*) Eufebius vu. c. 4.

Epiphan. Hser. $-9. Auguftinus hsr. 38. Theodoritus lib. 111. Hseref. Fab. c. 5-.
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Onwaar-
Ikjj van

jaar cc. 2aarne tot Amaanen gemaakt hadde , en daarom haar een t'zaamenfpan-
tot CCc. C> - & . i j

ninge met deeze, zonder eenige grond aantygd.

Haar on- 14. Van haar ander gedrag en leeven weet men niets kwaads met grond

hm**
1* der waarheyd by te brengen , gelyk het haare aanklaagers wel groot genoeg

gemaakt zouden hebben , indien zy maar iets ergerlyks geweeten hadden.

Want van de onbeweezene vertellingen van Cyprianus weegens Novatus,

is nu reeds al van gemeld , en men bekend van de Novatiaanen in tee-

gendeel, dat haare Gemeente uyt heylige, welgefchikte , en ftreng-lee-

vende lieden beftond , maar dat ze hier en teegen van de gemakkelyke

en zwakke verlaaten en verworpen is geworden. Ook dat haare Voor-

ftanders meeft godzaalige en geleerde Mannen zyn geweeft. (I) 't Gee-

ne de Hi/toruu der volgende tyden ook doorgaands te kennen geeven, al-

waar men niets van overdaadigheeden of ergerniflen by deeze lieden

vind, gelyk van de Rechtzinnige wel zoo ontallyke voorbeelden voor

handen zyn , maar dat 'er daar en teegen veel loffelyke dingen aange-

vryhevd merkt ftaan. Ja zoo, dat zy ook van het bygeloove, en de menfchely-

fcterTitd- ke inzettingen der zoo genaamde rechtgelooviget'eenemaalvry bleeven,
iinge.1.

en daarom van haar a | s dooiende ook verworpen wierden, door dien zy
in den Doop geen zalve en gebruykten , daar men hen doch niet een

woord uyt de Schrift van aanwyzen konde. (tn) Ik weet ook niet , of
men haar door zulke dingen niet wel meer te rugge gedreeven , als ge-

wonnen heeft , en of zich wel veele van haar tot de Rechtzinnige moo-
gen gewend hebben , daar zy zaagen , dat men eeven zulke aperye en
gefmeer met haar aanvangen , en haar zalven wilde , wanneer zy haar

tot de andere partye begaaven. (»)
cathari 15. Maar dat zy haar zelfs , uyt hoogmoedigheyd , en inbeeldingq,

wami. Cathari of de zuyvere genaamd zouden nebben , is ook niet geheel zee-

ker, fchoonhet zoo voorgegeeven werd. Licht dat iemand van haar

zich heeft laaten ontvallen, dat hy de zuyverhcyd betrachtte, of, dat

hy zuyver was, naamelyk , van weegen het Woord en het geloove , de-
van haar wyle hy in zyn geweeten van zulk eene zuyverheyd overtuygd was ; zoo
l
U

e]dT hebben de anderen , gelyk het pleeg te gefchieden , dit weeder nagezegd,

en uytgeftrooyt : dat zy zich , en haare partye , alleen voor zuyver hiel-

den , of zich jcö.0etgi(V , zuyvere lieden noemden. Daar van daan heeft het

de andere niet alleen zeer verdrooten, dat zy ook niet voor reyn zou-

den aangezien werden , (fe ipjos odiojijfime nominant , zegd Auguftinns)

maar dit anderzins diere woord van reynigheyd of heyligheyd , zonder

welke niemand God zien zal, is ook hier na by de huychelaars, en by-

zonder onder de Roomfche Antichnft, tot een rechte fpot-naam gewor-
den, waar meede de onreyne monden der Paapen alle de getuygenifTen

der waarheyd bedekken of gehaat wilden maaken. Gelyk als van de

Albigenfen, IVaUenfen, Arnoldtfteit , en meer andere, bekend is. Ja
het Hoogduytfche woord ^d^cr zelfs word van deeze naamen der Catha-
rornm of Gazarorum afgeleyd, gelyk in de Afbeeldinge der eer(Ie Chrijie-

nen breeder te zien is. Ondertuffchen was het wel een zeldzaame uyt-

fpraak, die Epiphanius van deeze lieden hierover deede: Eeven daar z)
Epipha- naar reyn in noemen , maaken zy zich na haar eygen grond onreyn. Want

iztie zich zelfs voor reyn uytgeeft , die heeft zich al volkoomentlyk als

onreyn verdoemt. Want, by aldien men dit, zonder eenige voorwaar-
de, van den Biflchop moet gelooven, om dat hy het op zyn iloel zoo

na

(l) Joachimus Camerarius Indicat. Har. ad Theodoretum p. 5-28. (m) Theodor. 1. c. Da-
nscus Nor. ad Auguftin. de Hxr. p. 395. in) Timotheus Presbyter de Hjer. c. 3. p. 411. Tom.
in. Coteler.
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na zyn gezag heeft uytgefprookcn , zoo mochte ik gaarne weeren , wat ]™£g&
men van de bekentenis en roem aller heylige in den Bybel zal zeggen ,

die zoo dikmaals haare eygene reynigheydpryzen en hoog achten. "Maar
hier meede geeft zich het onreyne weezen der vervallene Kerken bloot

genoeg, hoe zy weynig of niets reyns meer aan zig hadde. Waarom
men ook zulke groovc teegenwerpingen by Cyprianus en andere, in voo-

nge tyden nog niet vind , die nog een weynig eerbiedigheyd en naden-

ken by den itryd van de Godsdienlf. hadden.

16. Eeven zoo ongetrouw hebben veele van haar hier na het gevoelen i> Nova-

van de Novatiaanen ook voorgedraagen , als of zy alle de barmhertig- »»a™«

heyd van God en de kracht en liefde van Chrijltts geloochent hadden , bêrchu"

in de vergcevinge der zonden , en , als of ze daar en teegen hadden ge-
d 'Êd '

leert , dat 'er na den val geen boete meer by God plaats konde hebben

,

dat de gevallene in haare zonden alzoo zouden en moeften blyven leg- v****.

wên. (0) Waar van daan een zecker bygeloovige Schryver tot Maria aVr^"»"*

aldus bid : O gy Heylige , Jtiert mynen weg ter boete , welke aan ons ge-
len<:n '

valk Novatus na de Doop ontzegd beeft , dewyle hy waande , dat het

aan de goedheyd van God onbetaamelyk was. (p) Én dit werd nu van
eenige Schryvers die niet opregt zyn, zeer dikmaals nagefprooken,daar

het dog uyt alle omftandigheeden klaar is, hoe hy maar voor de Leeraars

van dien tyd dit regt in twyiïel getrokken heeft , dat zy de zoo zwaar-

lyk en dikmaals gevallene zondaars immers zonder nadenken en onder-

fcheyd weeder aanneemen en verzoenen konden. Waar meede dan de
Goddelyke genaade en kragt in 't minde niet benadeelt wierd , maar een

ieder voor haare verachtinge en misbruyk veel meer gewaarfchouwt en

bewaard wierd. Gelyk zich Novatianus zelfs ook wel uytdrukkelyk in

een openbaar gefchrift aan de andere Gemeentens verklaart : Men zonde

die geene tot de geheywen met toelaaten , welke aan de Afgooden geofferd

hadden. Maar men zoude haar vermaatien , dat zy boete deeden , en voor

'r overige de vergeevwge van haare zonden Gode overlaaten, als die konde

in macht hadde om de zonden te vergeeven. (q) Eeven als hier na een

Novatiaanfch Bifïchop Acefius ook voor de Keyzer Conftantinns herhaal-

de, die hem met dit befpottelyk, dog ellendig antwoord afwees, ge-

lyk hy het van zyne Leeraars gehoort hadde , Stelt voor u een leer aan

den Heemcl, en klimt alleen daar op ; Dewyle naamelijk deeze den weg
niet breet genoeg maakte, gelijk de andere hem ten gevalle deeden. Uyt
welke klaare bekentenifien de verttandige wel behoorelyk het onrecht

kennen , dat hem hier in van de andere is aangewreeven. (V) Ja Ambro-

fius zelfs fmartte het, dat de Novatiaanen wel de boete den lieden aan-

kondigden, dog niet weeder aflieten of een einde maakten. Zoo dat zy
onmoogelijk de boete t'eenemaal geloochent , of afgefneeden , maar

veel eer toegelaaten , ja zelfs de Chriftenen daar toe vermaand moeten

gehad hebben.

17. Deeze voorflellinge nu hielden zy toen ter tyd zoo veel te noo-

di<*er , hoe ligter men op de zyden der meelte voorifanders met het

woord van de verzoeninge en aanneeminge begon om te gaan. Niet Misbruyk

een wift hen ook op haare gronden genoeg te antwoorden , door dien zoÉJng"

het misbruyk deezer zaaken zoo klaar voor een ieders oogen lag. Al-

zoo dat men ook onder de rechtzinnige liever de Zendbrief aan den He-
Y 3 breen

(o) Philaftrius Epiphan. Timotheus 1. c. (p) Zonaras Canonc Deiparam ap. Cotelerium

Tom. m. Mon. Eccl. Gr. p. 468. (?) Socrat. 1. c. 10. & iv. c. 2S. (r) Peravius

ad Epiphan. p. 227. Chemnitius Exam. Conc. Trid. L. de fide juftifl M. Ant. de Dominis lib.

v.de Rep. Eccl. c. 7. n. fi. Audor Hilt. Eccl. üoih. lib. ji. n. 3. Sedt. i. n. Joh.x\rndiusLexic

Ant. Eccl. p. 317.
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brecn niet zoude aangenoomen hebben, ja die men waarlyk in twyffel trok,

nadien de Novatiaanen dikmaals op de plaatzen uyt Cap. vi. 4. enx. 26.

haar beriepen. Ik wil niet zeggen, hoe ellendig men haar op haare (tel-

lingen bejeegende, en de fpreuken als by de hairen trok, die tot dezaa-

ken niet het minfte dienden. By voorbeeld , men wilde uyt de woor-

den van Chrifius (Luc. xiitylk moet my met een doop noch laaten doop<en',

bewyzen , dat na den waater doop ook een doop van boete en van lyden

toegelaaten was. (-0 Item ; men gaf voor , de volkoomene boete ge-

fchiedde in den doop, doch na deeze boete (^elavoici/) hadde de /«k^ê-

A&a of navolgende rouw noch plaats, en zoo voort. (f) Diergelijke

leerwyzen gebruykte men ook in de andere punten : Als , wanneer zy

maar eenmaal toeftonden te trouwen , hadde het de naam , zy verbooden

den echt in 't geheel : of , men maakte van de herhaahnge van den echt

eenig onderfcheyd tulTchen de Priefters en de Leeken : aan de eerfte nu

was verbooden noch eens te trouwen , doch aan de andere niet. («) Het
welke, en veele andere dingen , het groote verval van de reyne kennifle

en oeffeninge in geeftelyke zaaken ten vollen te kennen gaf. Eeven ge-

lyk als men haar ook voor Jooden y verraders van Chrifius , en ongeloo-

vige, uytkreet, om dat zy het Paas-fee/i met de Jooden op een en de-

zelve tyd , beneevens veele andere Gemeentens voor en na haar, hiel-

den.

18. Verders heeft men haar niet alleen met heftige teegenfpreekingen,

befluyten, en veroordeelingen , op Kerkelyke vergaaderingen , alsook,

met zwaare befchuldigingen en achterklap , bezwaart , maar ook , na

de tyd , waar in de Geeftelykheid de meefter fpeelde , met zwaare ver-

volgingen. Zy wierden ook wel van de Arriaanen aangevochten, wan-
neer deeze de overhand over de andere partyen behielden, (y) Dog wel
voornaamentlyk waaren de zoo genaamde rechtgeloovige haare vyanden,

zoo bitter als fpinnen , en fchooten dikmaals haar lang gefpeende toorn

teegens haar zonder fchroom los. Byzonder hebben de Roomfche Bif-

fchoppen niet nagelaaten, haar by geleegenheyd op 't lyf te vallen en te

plaagen. Innocentius joeg haar eens alle uyt Rome. Calejlinus nam haar

op eenmaal alle haare beedehuyzen af , en daar meede ook , zonder ee-

nige twyffel, haare Kerkelyke goederen > hy joeg haar ook zulk eene

vreezeaan, dat zig haar Voorftander Rvjlicola zelfs moeite verfchuy-

len. (zi) De Geeftelykheyd liet de Keyzer Conjlantmus ook geen ruft,

tot dat hy deeze party haar vryheid , haare t'zaamenkomfte en plaats

daartoe, weggenoomen hadde. (V) Ondertuflchen konde men haar eg-

ter niet dempen , maar zy hebben over de anderhalf hondert jaaren on-

gehindert by den anderen geleeft, en genoegzaam in alle landen, en wel
voornaamelyk in de groote fteeden , haare Gemeentens , haare Voorftan-

ders en Leeraars , behouden , ook nog ten tyde van Arcadius zeer ge-

bloeyt. Tot dat zy eyndelijk allengskens, ten deele door de lift en het

geweld der Biflchoppen, welke in magt zigtbaarlijktoenaamen, onder-
drukt wierden , en ten deele door haare eygene nalaatigheyd , t'eenemaal

verftrooit zijn geworden , nadien zy eyndelijk in haaren ouden ernft en
yver ontrent de Kerken-tucht laauw, en ten laatften heel kout en de an-

deren gelijk zijn geworden.
19. Ik moet noch het berigt van een oud Schryver tot meerder ver-

klaaringe hier by voegen, die de gantfche zaak aldus kortelijk verhan-
delt. „ Na dat Novatianus eens van de andere afgefcheiden was , ver-

„ kooren

(s) Philaftrius 1. c. (<) Epiphan. 1. c. («) Idem & Timotheus 1. c.

(y) Socrates u. c. 38. (z) Idem vu. c. 11. («) Soïomenus 11. c. 3*.
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„kooren hem de overige, die het voorneemcn van Cornelius met de ge- ,|foc&

„ vallene niet goed konden vinden , tot haarcn Opziender. Die dan
„terftond in alle de Gemeentens ordineerde, dat men zulke groovezon-
„daars niet tot de gemeenfchap der Kerke zoude toelaaten. Van dit

„ fchrift oordeelden de lieden vericheidentlijk, een ieder na zijn begrip

„of drift. Aan eenige fchcen het wat hart en niet goed te zijn , andere

„ naamen het in teegendcel willig aan , als een zaak die recht, en vooc

„het gemecne belle der Chrijlenheyd zeer heylzaam was. Ondertuflchen

„zond Cornelius ook brieven rondsom , en beloofde alle die geene af-

„laat , die na den Doop wceder afgevallen waaren. Terwijlen nu de

„zaak alzoo in 't beweegen was, keerde zig een ieder tot de party die

„hy toegedaan was. Want die haar plaizicr en vergenoeginge in 't zon-

„digen hadden (<piAa.(UA{l*fiovi$) die greepen deezen aflaat met beydehaa-
„rc handen aan, en bedienden zich daar van zelfs ook in toekoomende
„ zonden. (Deeze bleeven alzoo daar by ook rechtgeloovige,en ze wier-
den voor geene Ketters aangezien.) „Nu waaren de Phrygkrs van na-

,, tuure maatig en godsdienftig : en die alzoo geaart waaren , hielden het

„met de Novatiaanen. Hierom begaaven die van 't Wetten zig ook by

„ haar. Novatns zelfs wierd, onder de vervolginge van Valerianus een

„ Martelaar en bloed-getuyge van Chriftus. (IS) Dit verhaalt Socrates : ofsoc«.

waarom hy ook by veele Schryvers voor een Novatiaan werd gehouden, t" i«n ge-

waar tegen hyegter weeder van andere dooronweederfpreekelyke gronden """"'

werd verdeedigt. (f) Gelyk als ik dan, uyt zyne groote opregtigheyd

en wysheyd ook moet befluyten, dat hydeellendige toeftandder regtge-

'loovige Leeraars wel gekend , en by de Novatiaanen byzonder veel

goeds en Chriftelijks gezien heeft. Waar door hy ook liever na de waar-

heyd heeft willen fchryven , en eenige partydige oordeelen op zich laa-

den , als den grootften hoop te vleyen, of eenige byzondere Setfe aan te

willen hantren, en daar door zvn sreweeten te kwetzen.

20. Na deeze eenigzins lange verhandelinge der Novatiaanen zien wy
de overige SeBen dies te korter aan, die men noch in de Hiftorien deezer

eenwe vermeld vind. De No'etiaanen zijn ontrent de helft deezer eeuwe hoSo»u

eerft voor den dag gekoomen door hunnen aanvoerder No'ètius , een man 1":n •

wytAfié, en wel, of van S'myrua , of van Ephefen. Alhoewel Hermoge-

nes en Praxeas voor zynen tyd het zelve met hem al geleerd hadden, (d)

Zyn leere was dan , dat 'er maar een eenig zelfftandig Goddelyk Wee- Haar ïeere.

zen («\l3w9aa1s) was, dat drie naamen hadde, Vader , Zoon, en Heyhge

Geefi. Dit hadde in 't Oude Teftament de Wet gegeeven , als de Vader ;

in 't Nieuwe 'Teftament was het Menfch geworden , in de Perzoon des

Zoons, en als de Heylige Geeft was het over de /Ipoftelen gekoomen. (f)

Hy zoude ook gezegd hebben, dat God de Vader geleeden hadde, van

waar zyne aanhangers ook Patripaftiani of TheopaJ'chita genaamd wier- Patripaiü-

den. (g) Zyne Hellingen heeft hy met de gelijkcniflen van de zon en ^*u»
zijne ftraalen , als ook met die van lijf en ziel willen verklaaren. Andere

draagen zijne (tellingen zoo voor , dat hy geleerd zoude hebben , dat

God in den Heemel de Vader wierd genaamd , op aarde de Zoon , en in

de krachten der fchepzelen de Heylige Geeft, (h) En dit zoude hy op

het onderzoek der Ouderlingen ook alzoo bekend hebben , beneevens

eenige ftellinge; zeggende verder : „ Wat kwaad hebbe ik dan hier mee-

nde gedaan? Ikfrijze immers den eenigen God , en geen ander buyten

„hem,
(t) Socrates iv. c. 28. (c) Valelïus DifTert. de Socrate. (d) Halloixius not. ad Vit. Iren.

p. 664. (e) Thcodoretus V. Hoer. Fab. c. 9. Conf. Eufebius vu. c. 6. Epiphanins Hxr. 5-7.

61. (ƒ) Hilarius lib. iv. deTrinit. Tlieodorccus. (») Philallrius. Auguftinus Hsr. Epiphanius.

{b) Ifidorus.
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j«rcc. „hem, die ook geboonn-, gckrm/i , engeftorvenis. Maar, dat men hem
totccc.

k£er^ daar hy na allen ichijn in zijn geweeren niet anders overtuygd

mag zijn geweeft, zijn zwaangheyd na behooren heeft benoomen , daar

leert men niets van > maar wel , dat men hem uyt de Gemeente geftooten

en verjaagd heeft. (*) Met welk verjaagen men gemeenelyk niets anders

uyt rechtte , als , dat de verftootene hier na maar dies te meerder afge-

icheyden wierden , die als dan ook andere tot haar getrokken , en daar

uyt dan byzondere Secten , gezindheeden , of Gemeentens geformeert

hebben.
sjbeiiija- 21. By deezen Noetius zoude Sabellnts zyne beginflelen gevat hebben,
nen

' die men in 't gemeen deeze meeningen toegevoegd heeft , zoo dat ook
Augvftinus , met Epiphamus en Philafinus niet te vreeden is, dat zy uyt

deeze twee byzondere Secten eene gemaakt hebben. Het is gewis , dat

de voorige twee Secten door Sabellius alleen een nieuwen Tytel hebben
gekreegen , door dien doch haare leere genoegzaam eenderley is geweeft,

die mogelijk van Sabellius in wat beeter form heeft konnen voorgedraagen

zijn. Hy zelfs is uyt Africa , en byzonder uyt Lybte geboortig geweeft,

van Cyrene of Pentapolis , van waar hy eerft te Ptolemais met zijne leere

bekend is geworden, (k) Zyne navolgers noemde men ook Monarchici,

door dien zy het Goddelyke Weezen als een Monarch oi OpperfteHeer-
fcher befchreeven. Deeze vond men niet alleen in Africa , maar ook
wel haaft in Mefopotamie en zelfs te Rome. Gelyk als 'er dan ook ten

tyde van Ccnjiantinus de Groote,z\ zeer veele Biflchoppen voor Sabellia-

nen wierden gehouden, ik laat ftaan,dat de Arriaancn deRechtgeloovi-
ge opentlyk voor Sabelliaanen hielden , gelyk wy in het IV. Boek deezer

Hijtorie noch naader zullen zien. (T) En, daar men voor heene Hechten
eenvoudig, na het voorbeeld van de fchnft , van God en zijn Weezen
geleerd hadde , gebeurde het by deeze geleegenheeden , dat de Leeraars

Nieuwe nu nieuwe fpreekwyzen invoerden, waar meede men deeze en d;ergelyke

zenVde lieden wilde bejeegenen. Hier uyt nu onftont het woord 'xl^zrcjao-is of
kerdhéyd. zelfftandigheyd , perzoon , en diergelijke , die juyft teegen deeze Sabel-

liaanen uytgevonden wierden , gelyk het woord Halo. of weezen teegen de
Arriaanen , als de Hijlory Schryvers heel wel aanmerken , (m) en daar

ze ook geenzins by ontkennen , dat het invoeren deezer nieuwe fpreek-

wyfen of termen , groote ftoffe en aanleydinge tot noch al meerder twift

en tweedragt heeft gegeeven.

pauius sa- 22. Ontrent het laatfte deezer Eeuwe, en by gevolge, langen tyd na
mofatenus. ^en jood van Sabellius , ging, onder deKeyzer Gallienus , de ftryd met

Pauius aan, die van Samojata uyt Mefopotamie in Syrië geboortig, en na
Demetrius Biflchop te Antiochie was. Het kenteeken van zyn gemoed
befchryven de andere Biflchoppen der Kerkelyke vergaaderingen van
Antiochie aldus: dat hy wel te recht een uytdrukzel van een volkoomen
Ketter en valfch Leeraar genaamd mogt werden , by aldien het alles zoo
in waarheyd is , als ze van hem fchryven , waar aan echter alle de byge-

mocd
hoog" Voegde omftandigheeden naauwelyks eenige twyffel over laaten. Want

„ zy zeggen, dat hy eerft zeer arm is geweeft , en door allerhande be-
aidrog en ftreeken in zyn ampt zeer rijk geworden was : maar dat hy,
„ inzonderheyd door zyn hoogmoed, zoo groot wierd , dat hy zig als

,,een krygs-officier aanftelde , en voor en achter hem op de ftraat een
,,hoop volks liet gaan: daar.hy dan in 't openbaar wel brieven geleezen,
3igepropheteert , en allerhande dwaaze fnoeveryen aangerecht heeft , al-

„ leen

(i) Epiphanius. (k) Auguftinus H*r. 4L Dionyfius Alcx. ap. Eufcb. ril. c.ó. (/) Socratcs
lib. 1. c. 24. (w) Idem ui. c. 7. Rufinus 1. c. 29.
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„ leen op dat de lieden wat te zien en van hem te praaten zouden hebben,
t

J^ ccc
„Ook had hy voor zig een groote ftoel of throon laaten maaken, waar
„op hy, als een weereldlyk Heer, en niet als een Dijapel van Chri/ius y

„zoude hebben gezeeten en gepreedikt, met de handen gefchermt, met
„de voeten geftampt, en op die gcene gefcholden , die hem in alles niet

„aanftonds gepreezen hadden. Alle welke dingen dan by de Heydenen
„geen gering aanzien , en by de andere Chriftenen veel vyandfchap, af-

„gunft en ongeleegenheyd op hem gehaalt hebben. Boven dit zoude
„hy ook allerhande Vrouws perzoonen by zig gehad, en daar doof groo-

„te argwaan en ergernis verwekt hebben. Schoon dat niemand hem irt

„deeze geleegenheyd, weegens zyne groote tyrannye , konde aankoo-

a , men , en dat elk een fchroomde om hem aan te klaagen. (V)

22,. Zyn groote hoogmoed heeft hem ook de geleegenheyd tot zyrie zynieétf."

ftrydigheeden gegeeven j door dien hy , ten gevalle der beroemde Hel-
dinne in 't Ooiten , Zenobia , geleert heeft , 't geene haar zoo zeer niet

teegen is geweeft , om dat zy van de 'Joodfche leere veel gehouden heeft. (0)
Hy zoude dan gezegd hebben , Dat God een èenige Perzoon was, m wel-

ken altyd het Woord en de H. Geeft is , gehjk als het woord tn eenes men-

fchen herte. Chriftus was niet de weezent lijke Zoom Gods , maar hywasiri
God. Dat het woord in JeJ'us, den menfche gewoond hadde, als de eenige

God. Maar dat Jefus een Zoon van God was geheeten, weegens zyneGod-
delyke werken, en het JVoord, om dat hy van God tot de menfehen was ge-

zonden, en wat diergelijke meer mag zyn. (p) Ondertuflchen is hem van vairche

zommige moogelyk wel te veel nagegeeven , die hem befchuldigden , als g7n B!w-
of hy de Joodfche befnydenis weeder zoude ingevoert hebben, 't Geene 8enhcm '

hem Epiphanius niet eens en derft te lafte leggen , maar hy ftaat wel toe,

dat de Samofatiten nog befnydinge nog Sabbath , nog ergens iets vanhet
Joodendom gehad hebben, (q) Veel minder is het waar , dat hy de gedag-

te Zenobia tot het Joodendom gebragt zoude hebben, als die het al lang

te vooren van anderen opgevat hadde. (V) Zoo vind men byna geheel geen
bericht van Ketters zonder byvoeginge of andere onwaarheeden. Echter
is hy , na langen twift , Van twee Synoden , die te Antiochie in 't Jaar

266. en 277. hier over gehouden zyn geworden, en alwaar voornaame-
lijk Malchion , een Ouderling , zig met hem in een onderling gefprek

inliet, van zijn ampt gezet, en door den Keyzer met geweld weg ge-

dreeven geworden, die hier beneevens ook wel op zijn eyge voordeelof

zeekerheyd zal gezien hebben , door dien het onderling verftand , dat

Paulus met Zenobia gehouden hadde, hem wel reede totStaats-yverkan

gegeeven hebben, (s)

24.. By de Hiftorie der Maniche'ers , daar ik nu toe moet koomen, was Manictó.

het wel te wenichen , dat men hunne eygene fchriften , en wel inzon-
ers '

derheyd, die van Manes zelfs , noch geheel en oprecht konde hebben,

als zijn boek van het Geloove , en de Geheymenijfen ; als ook, dat van de ^r

„
c<!n

.

Starrekijkkunde , en een, dat hy de Schat genoemd heeft. Want dan zou
men zoo veel te zeekerder hier in konnen gaan, om dat de vernaaien dier

Schryvers zoo uyttermaaten verfcheyden zijn , en eikanderen zoo dik-

maals, zelfs ook in de omftandigheeden , teegen fpreeken. Gelyk dan fiefchoWi.

ook de Oude, die teegen hem gefchreeven hebben, meeft de zaaken zoo m'S«.

verwert verhandelen , dat zy van weegen haaren yver en andere berts-
"s"

tochten aan een voorzichtig Leezer heel weynig genoegen konnen gee-

/. Deel. Z ven.

(*) Eufcbius vu. c. 32. (0) Athanafius. Philaftrius. Thcodoritus. (p) Philaftrius. Epi-

phanius. Thcodoritus. Socrates n. c. 19. (f) Philaftrius Hasr. 6z. (r) Idem ibid. (1) Ea-
ïcbius vu. c. 2.7. fcqq.
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j 3.rcc. ven . En uyt deeze Schryvers hebben het eehter naderhand de Hijlorie

Schryvcrs weeder genoomen ,
gelijk als Socrates ook bekend , dat hy zy-

ne vertellingen hier van in het boek van Archelaus, een BhTchop vanGz-

voedevan (ïhara , teegen deeze menfchen gevonden hadde. Van welken Archelaus

,

A
«

c

gcn'r 'bekend is, dat hy , uyt haat teegen Mams, Marcellus hadde willen wys-
hcn

' maaken , dat hy hem om 't leeven wilde brengen, (t) Waar uyt dan heel

licht te befluyren is , dat zulke lieden de waarheyd en oprechtigheyd

heel weynig moeten geacht hebben, door dien ze met de Manicheén zoo

liefdeloos en wreed voornaamen te handelen. Doch het is aanmerkens-

waardio-, dat die voornaame man Marcellus, deezen bloeddorftigenBif-

fchop regtfchaapen befchaamd gemaakt en afgeweezen heeft. Want,
alhoewel ae eerfte Manes als een beeft afgefchilderd , en hem by eenPan-

ther en Wolf vergeleeken heeft , ook het gemoed van Marcellus daar

door heeft willen verbitteren , 't geene Epiphamus noch wel onbefchaamde-

lyk aan een yver voor het geloof(t« fy\wn*tf f ir'mui) derft toefchryven

,

zoo gebruykte doch deeze man liever een behoorlyke befcheydenheyd en

zachtmoedigheyd , en hy liet het op een onderling gefprek aankoomen.

Gelijk dan gemeenelyk de Regenten in den twift over de Godsdienft in

't algemeen zichveelChriJlelijkercn wyzer gedraagen, als de zoo genaam-
Mane van fe Geeftelijke. Echter mogte de Geeftelijkheyd het volk alreeds wel
vJ°oigt. zoo opgehitft hebben , dat het Manes met alle kracht en geweld wilde

fteenigen, zoo dat Marcellus , met zijn geheele gezag genoeg te doen
hadde, om zulks te weeren. Die hem dan ook met vreede weederom
van hem liet gaan, en daar door toonde , dat hy hem by de t'zaamen-

fpraak zoo uyttermaate grouwelyk niet bevonden hadde te weezen , als

men hem wel hadde zoeken af te fchilderen.

woorden- 25. En, op dat ik nog iets van het beleyd zyner teegenpartyen geden-

Mancs"" ke , zoo fielden zy de woorden- ftrijd met Manes zoo dwaailelyk aan,

dat de Heydenfche Wysgeeren over deeze twiftzaaken Rechters zouden
zyn, die doch meelt en voornaamentlyk uyt de Goddelijke openbaarin-

ge, en geenzins door Heydenfche wijsheyd of vernuft, waaren tefliiTen

of af te handelen geweeft. Waar door men ook wel met recht mocht
twyftelen, wiens verhaal men wel het meefte gelooven zoude, omdat
eenige de Mamche'ers de fchuld geeven, dat zy door ongelukkige fluit-

reedenen haare zaaken aan het menfchelijk vernuft hadden voorgedraa-

gen. (u) Anderen daar en teegen zeggen , dat zy nooit eenige vernuf-

tige ftellinge hadden voortgebragt , die zelfs een ongeleerde maar fchijn-

baar had konnen voorkomen , waar door ook geen verftandig man die

hadde willen verdeedigen. (V) Zoo dat nu licht te denken is^ wat voor
een oordeel deeze Wysgeeren over deezen ftrijd der Chriflenen zullen

gevelt hebben > derhalven is den uytflag daar ook niet minder van te

zien : want Manes moefte zig toenmaals voorhet t'zaamengerotte volk weg

MetTr _ maaken, en hy kwam onderweege by een Ouderling in een Dorp, Iry-
vhon. phon genaamd, een vroom en ftil man. Hy verlangde om met deezen

Man in gefprek te koomen , dog hy konde niet , dewijl hy voor Arche-
Idus, die zonder twijffel zijn Opziender of Superintendent was , vreeze
hadde, zoo dat hy hem liefft eerft daar over wilde fchryven. Ondertuf-
fchen zond Archeldus twee Boeken aan hem, die hy teegen hem hadde
gefchreeven , daar uyt hy teegen Manes zoude leeren reede-twiften. Maar
Manes noodde Tryphon opentlijk tot een onderling gefprek , waar toe

zich deeze dan ook eindelijk liet vinden. Dog hy kon niet veel winnen,

tot

(0 Socrates l,c. 2 z. Epiphaaius hxr. 66. («) Epiphanius l.c. (*) Alberuis M. in II. Sent-

Dilt. Art. 2.
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tot dat Archelaus onvoorziens daar by kwam , die dan vinnig od hem J"r cc1 ij- i i i ^ , ^ ~J\ tocCCC.
aanviel , met veele dreigementen en oploopentheeden, (c#e@/>u

j

«H&) ge- MrtAr.

lijk als Epiphauuts fchrijft. Ahnes liet zig daar door tot geen toorn be- cheüa% -

weegen , maar hy bad hem vriendelijk , dat hy hem doch alleen met
Tryphon mogt laaten fpreekcn,om dat hy, van weegen zyn BtJJchoppely-

ke (characler*) merkteeken te hoog was , waar door hy hem zijne hoog-
moed en eerzucht te verdaan gaf. Dochhy kreunde zig daar niet aan , maar
maakte zulk een geraas , dat het volk nog eens opgemaakt wierd, om
hem op 't lyf te vallen , en het zoude hem ook wel flegt gehandelt heb-

ben , zoo hy hem nogmaals uyt nood niet weg gemaakt hadde. Het
geene Epi\hamus , die dceze Hiftorie nog vertellen moefte , voor een

hèêrelijke overwinninge uytgecft.

:ó. Eli dit mag voor een proef van het begin en voortgang der twift vèrvoigin.

met de Mamchecrs verftrekken. Gelijk als men ook aan de andere zijde ^"nu"
met zulke daadelijke weederleggingen heel vlytig voortgevaaren heeft,

chc"s '

yoornaamelyk daar onder haare naamen de haatelijkfte en affchuwelijkfte

zaaken en perzoonen ingeflooten waaren. Aangezien niet alleen eenio-e

vermoeden , dat de Kooning der Perfen , Schabnr of Sapores , van de
befchuldigingen en ftrydigheeden der aangrenzende Chnftenen wel ge-

hoort mag hebben, en daar door zig beweegen laaten , om Manes zelfs

om te brengen. (Want men vertelt gemeenehjk, dat hy leevendiggevilt M
*"f

5
.

wierd, om dat hy de Koninklijke Prins van zijji krankheid , op het be- «^s g
«-

geeren des Vaders, niet kon geneezen.) (j) Maar de vervolgingen tee-
"

gen de Mamchecrs gingen reeds al onder de Heydenfche Keyzers heel

irerk aan. Terwylcn de beyde tyrannen , Diocletianus en Maxmianus fi
cbo

,

d V2n

een byzonder verbod teegens hen verkondigden. Waar uyt men klaar nusen

ziet, dat zulks op het aangeeven van anderen gefchied is : Want zy n"»""

wierden daar in als regte gedrogten befchreeven, die uyt Perjie (een land
sens h"r*

dat toen ter tijd van de Romeynen zeer gehaat was} gekoomen waaren,

en feegen de alreeds onregte Godsdienft (der Chnftenen) nog nieuwere

en ongehoordere Sctten wilden ftichten, die ook veele kwaade (lukken

begingen, de gemeene ruft Hoorden, de onderdaanen groote fchaaden

toebragten, )x , die de eerelijke Romeynen tot deSchandelijke gewoon-
rens der Perfiaanen vervoeren zouden. Waarom ze dan ook, als open-

baare kwaaddoenders, tot fwaare ftraften getrokken zouden werden, die

ook, uyt kragt van dit bevel , zwaar genoeg geweeft zyn. Want de

voornaamfte onder hen, wierden, te gelijk met haare Boeken, tot ftof

verbrand , de anderen wierden insgelijks ook al aan 'tleeven geftraft , en

hunne goederen verbeurt verklaart ; en die van een hooge afkomfte of
bedieninge waaren , die verwees men tot de bergwerken , en men wees

insgelijks haare middelen 's lands fchatkift toe. (s)

27. Zoo ging het dan de Maniche'ers onder deHeydenen , welke dier- Ha.1re va-

halven ook heel bezwaarelijk onder de Martelaars zijn gereekent gewor- olteu
den. Niet teegonftaande zy teegen de Chrijlenen eeven zulke mifdaaden

^J,
rifta"

bedachten, en haar daarom, door diergelyke ftraften , onder den fchijn

van recht , ook ombragten , daar het doch ondertufïchen niet anders als

loutere lalleringen waaren en bleeven. Maar onder de volgende Keyzers,

die zich Chnftenen noemden , ging het deeze lieden niet veel beerer,

door dien ze van de Geeftelijkheyd zoo Hecht by haar wierden afgefchil-

dert. Dog het is te verwonderen , dat Confiantinus de Groote gantfeh

niets teegen haar heeft aangevangen , die dog de Novatiaanen , Monta-
Z 2 mften,

(v v

Epiphanius Lc.n.12. Schikardus in Tarich.p. 111. O. rillus Hierofol. C3tech.vi.

(x) Collatie» ïcgum Molaicar. tit.xv. ap.Fithsutn. Conf.ihovius Annal.CCXXCVII,
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T»» cC - nijiettt en andere zoo zeer vervolgde, 't En waare dat zy niet zoo zeer

in zijn Rijk, ofwel onder andere naamen, zijn bekend geweeft. On-

RoSmfche
der Vtlwtinianus , in 't Jaar 372. wierden alle Vergaaderingén aan haar

Ke°«rs,
e

t'eenemaal verbooden , aan haare Leeraars wierd een zwaare geldboete

opgelegd, en hunne Huyzen verbeurt verklaart, (a) De andere, als

Gratianus, de Theodojii , Honorius, Juftinus en Jujtmianus , voeren alle

E
"i?ho

d
- met deeze vervolgingen teegens haar wakker voort. Ja deBiflchoppen,

p«'

°

p "

inzonderheyd de Roomfche, hielden haar ook niet ftil, zoo dat Leo,

in 't Jaar 444, een eyge Kerkelijke vergaaderinge teegen haar hield, ter-

wylen de andere party nu reeds al zoo goed als veroordeelt was, en zig

niet meer dorfl verantwoorden. Waar op hy dan de gantfche Geefte-

lykheyd teegens hen ophitfte , om deeze Ketters overal op te zoeken

,

en haar ^,cen ruit te laaten, maar haar, na de refcripten of het recht-ver-

zoek der Keyzers, te ftraffen, waar in zy de Sacrilega of Kerken-roovers ge-
lijk gehouden wierden. Gelijk dan ook naderhand f^alentinianns openüyk
aan een ieder de vryheyd gaf , om de Mamcheërs aan te klaagenen aan te

brengen , haar van alle regt en regtvorderinge t'eenemaal uytfloot , deeze

reede daar by voegende : Men konde teegens zulke lieden niet te veel be-

fluyten , als onder welke zeer veele fchandelijke dingen begaan wierden , ge-

lyk als in de hoerhttyzen. (V) Na deeze ftond de Paus Symmachus tcRo-

me teegens haar op, ontnam hen alle hunne Boeken, en verbrandde die

voor de Kerke van Conflantijn , en bande haar zelfs ten lande uyt. Zoo
gantfeh onlydelyk waaren zy voor de Roomfche Stoel en de geheele ver-

worvene Geeftelykheyd , dat zy by de Keyzers niet eer ophielden , tot

zy ««den dat 'er veele van hen opentlijk door den Beul ter dood gebragt waaren,
gerecht. az\[\k onécr Juftinus , in 't begin van de zefde eeuwe , al gefchiedde. Ja

de Keyzerinne Theodora zond noch , in de neegende eeuwe een geheel

Leeger teegens haar , dat haar bekeeren zoude. Dog zy bekeerde de

arme Manicheérs zoo , dat zy over de hondert duyzend van haar op 't

grouwelykfte om 't leeven bragte. Waar door de overige gedwongen
wierden , zig onder de befcherminge der Sarazynen te begeeven,die aan

de Chrijielyke vervolgers haare wreedheid en gewaande bekeeringe der Ket-
ters taamelyk wel te pas brachten. (V) Andere ontallyke onrechtvaardi-

ge en goddelooze handelingen met deeze lieden moet ikom de kortheid

wille oveiflaan.

28. Daar moet evenwel iets geweeft zyn , dat die lieden teegen dee-

zen hoop zoo verftoord gemaakt hadde, dewijl men ziet, dat Heydenen,

Perfianen, en Turken, neevens de afgevallene Chrijlenen , a\\e eenpaarig-

Hanebe. lijk op haar los gegaan zijn. Dit ziet men wel uyt de Schryvers , dat

gingen!' men haar van alle kanten de grouwelijkfte ondeugden en gevoelens toe-

gefchreeven heeft. Doch de getuygeniiïen kwaamen gemeenelijk niet

overeen , gelyk wy zoo aanftonds by de Leeraars en overige gefchiede-

niflen heel klaar zullen zien. Ondertuflchen is haar naam zoo gehaat ge-

weeft , dat men ook geen erger fcheldwoord vinden kon , wanneer de
Chriftenen luft hadden ommalkanderenfchrikkelyk te fcheldenen tehoo-

Mtmicheëi nen. Wilde men iemand verketteren , of nog grouwelijker als een ket-

woord.'
" ter affchilderen, zoo noemde men hem een Manicheér. Gelyk als de^tf-

haniften of Gajaniten van anderen ook al Mpnicheérs of Phantafiaften toe-

genaamd wierden
, (d") beneevens de Severiten , (e) Prifcillianiften , (f)

Pelagiaanen , (g) Syncretiften, (6) en andere. Ik wil niet zeggen, hoe
hier

(a) L. 3. Cod. Theodof. de har. & alibi, (b) Novell. Valentin. 1. 2. tit. 2. de Manich. it. 1.2.

Cod. Theod. ne S B;ipt. iter. (^ ïonaras Tom. m. Annal. p.126. Cedrenus Annal. {d)T\-
motheus Presbyter c. 4. (e)ldcmc.ii.

f ƒ)
Augurtinus haer. 70. (g) Hieronymus ep. ad

Cteliph. contr. Fclag. (h) Baronius Bebelius. Ant. Eccl p. 942.
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hier na de Tapijlcn de Lutheraancn (i) en deezc weederom de Papifien, *"'<£$

ja ook zelfs eenige partyen onder haar, gelyk de Flacciaaners , daarom
clkanderen zulke naamen toegevoegd hebben, (k) Waar uyt men ziet,

hoc eerloos decze zoort van lieden door alle tyden geweeft moet zyn ,

• dat men met haaren naam zelfs die geene leet aan doen wilde , op welke

men om eenige andere oorzaaken heel zeer gebeeten was.

29. Nu heeft men de oude Mamcheérs niet alleen veele zwaare leer- Btfchuidi-

punten opgedicht , maar zelfs ook nog veele andere grouwelykemisbruy- «"gens

ken en (chandelijkheeden, die haar waarlyk by alle menfehen , die maar
natuureli|k vroom waaren, zwart konden maaken. Dog het is beden ke-

lyk,dut haare teegenparty altyd op de leerpunten in 't reedentwiften tee-

gens haar gedrongen heeft , en het geenzms wilde lyden , als zy van

het lecven en den wandel der Chriftenen begonden te fpreeken en dat op
re haaien , gelijk als uyt de befcheyden der reede-twillen te zien is,

die by Hippone , in de badftooven van Sofms , met Fortunatus , een Ma-
tncheefche Ouderling, gehouden zyn geworden. Waartoe dan ook be-

hoord , dat men waargenoomen heeft , hoe zoo veele verftandige lieden

door het goede leeven van deeze lieden bewoogen zyn geworden , om
haar gevoelen aan te neemen. Alhoewel ondertufichen ook wel eenige,

door den ilechten wandel van zonimige onder deeze party te rugge ge-

houden mooeen zijn , eelyk als van Augullinus bekend is. Dog hier in Laft«'B-

bekennen verftandige mannen , dat het valich en verdigt is, t geenemen gcntiuan

haar van haare te zaamenkomften in de nagt , en die daar in bedreevene

fchande, wil aanwryven. (I) Want de voorzeide Auguftmiis fchryftmaar

van zommige onder haar, die zig daarom Cathariften genoemd hadden, <•»'»»<*

en om die reede ook aangeklaagd waaren. De andere zonderd hy daar

zelfs van af, en bekend, dat zy zelve teegen zulke grouwelen wel ern-

ftig protejleerden , ook leet getoond hadden, dat die onder deeze naamen

der Mamcheérs haare boosheyd verborgen , en andere daar meede eerloos

maakten. Zy ontkenden ook ftantvaftig alle zulke aanklagten , die ree-
Hiare .

gel- recht teegen haare beginflelen of gronden en praclyke aanliepen , die «ciimgcn.

ze allenthalven bekenden , en opentlyk ftaande hielden > gelyk als daar

was, de hoogachtwge van de knyfche en maagdelyke /iaat , de onthoudinge

<van alle ^ellu/ien , lekkerefpyzen , en diergelyken , waar van moogelyk

hier beneeden wel iets meerder zal te zeggen vallen. Ik zwyge, dat dit

altyd het oude deuntje is, dat men by de befchryving der ketters hoord,

alhoewel het bedrog eyndelyk overal openbaar werd , en de Rechtgeloo-

vige zelfs zulke befchuldigingen niet ontgaan konnen , ja dezelve in der

daad van eenige onder haar geleeden hebben, gelyk wy hier booven, by

de Montamjlen , zoo veel ik my kan ennneren , uyt de bekentenis van

Hteronymnsy nu reeds al hebben gezien.

30. Tot de valfche bezwaaren ïflen behoord wel voornamentlyk dee- ^c

t^;
ze, dat Manes zich zelfs voor deTroofter den H. Geeft heeft uytgegee- <«g««

ven, (in) ja wel heel voor Chriflus zelfs: (n) verder, dat Buddas , een

Manicheér gezegd hadde, dat hy van een Maagd was gebooren, en dies-

weegen gezonden ,dewyl de Heere beloofd hadde, nog een andere Troo-

fter te zenden. (0) 't Geene men zonder twyffel daar uyt heeft willen

befluyten , dewyle men verder zegd , dat hy twaalf Leerlingen verkoo-

ren hadde, gelyk als Chrijlus zoo veele Apoflelen heeft gehad, (ƒ>) Dog
dit kan bezwaarlyk beftaan met zyn eyge brief , die Epiphanius nog be-

Z 3 hou-
(i) Baronius A. CCLXXVII. n. 30. Alphonfus a Caftro To. 1. haer. p.609. (k) Schluftel-

burgius Catal.Hxr.Manich. Formula Concord. art. i. ^.9. (/) Joachim. Camerarius Indicat.

Haerct'.Augult. har. 46. (m) Cyrillus Hierofolymit. Cat.vi. {») £ufeb. Theodotitus,Timo-
theus Presbyt.l.c. («) Socrat. l. c.22. (/>) Thcodor. l.c.
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Jaar CC,
tot CCC.

Brief van

Manes.

Omvaar-
heyd van

Auguftl-
nus.

Maniche-
ërs , of ze
met de
Turken
eens zyn.

Haar leere.

Zwaarebc-
fchuldi-

gingen.

Tooverye.

Hunne lee-

re van
bod.

houden heeft , waar in hy aldus fchryfd , Manichaiis , een Apoftel Jefu

Chnjli, en alle heylige en maagden, die by my zijn-, aan Marcellus, mijn

lieve zoon , genaade , barmhertigheyd en vreede van God den Vader , en

onzen Heere Jefus Chriftus. De rechte des lichts befcherme u voor de tee-

genn'oordige flimme voeereld , en voor haart toevallen en boozeftrikken
,'

smenl En gelyk zyne woorden verder luyden. Waar toe ook behoord,

dat zyne navolgers hem genoemd hebben een leerling van Jejns Chriftus.

(q) Voor de onzydige gemoederen kan nu deeze haare eygene bekentenis

hier in genoeg zyn , en vooreen getuygeniffe (trekken, dat hy Jefus Chri-

ftus voor zynen Heere gehouden , en de noodige genaade aan de andere

van hem toegewenfcht heeft. Waar door hy zig zelfs dan onmoogelyk

daar voor kan uytgegeeven hebben > maar dit behoord meede onder zulk

een zoort van betichtigingen , als wy hier booven by Montanus nu reeds

al gezien hebben. Terwylen zulke lieden , die over zulks in argwaan

waaien geraakt , naauwehjks eens zig hebben durven laaten verluyden ,

dat zy den H- Geeft in haare herten hadden , of dat de H. Geeft , door
haar fprak, of men heeft terftond hen nagegeeven, dat zy zig zelfs voor

den H. Geeft uyrgaaven. En zoo was het met de andere betichtigin-

gen ook gefteld. Waar by Augvftinus ook waarlyk onrecht befloot :

Manes heeft zig zelfs in de boovengenoemde groetenis den H. Geeft ge-

noemd, nademaal hy wel de Vader en den Zoon, maar niet de H. Geeft

uytgedrukt heeft, üerhalven heefthy zig zelve onder de derde gemeend:
daar dog de Apoftclen zelfs dikmaals zoo fchryven. Waar uyt dan de

verkeerde aart deezer lieden heel klaar blykt , wanneer ze met de Mani*
cheèrs, gehandeld hebben, {cont. Epift. Aïanich. c. 8.)

31. Anders zyn de Hellingen der Maniche'ers aan de meefte zoo grou-

welyk voorgedraagen , of ze zyn ook zells , na de wyze van haare voor-

ingenoomene beginzelen, hen zoo voorgekoomen,datzy hen in alles een
Turks geloof hebben willen toefchryven. Alhoewel hen hier in een Ma-
humetaanfeh Schryver zelfs teegengefprooken heeft , daar hy in een A-
rabifch boek zeer op de Maniche'ers icheld , naamelyk , dat zy de Pro-
pheeten, ja Chriftus zelfs verachtten , die dog van de Mabumctaanen
zelfs in eene hooge waarde wierd gehouden, (r) Wat nu deeze zoo be-

ruchte lêeren aangaat , zoo zal ik die wel kortelyk uyt het gemeene be-

ngt der Schryvers te zaamen trekken , maar de onderzoekinge daar van
aan anderen overlaaten, als waar toe veel tyd en naarftigheyd werd ver-

eyfeht. Men noemd haar gemeenelyk een t'zaamenvloed van alle kette-

ryen, die Manes, uyt loutere boosheyd, alzoo onder een gemengd zou-
de hebben , door dien hy onder de goddelooze gaarne de voornaamfte
hadde willen zyn. Dat hy van den Duyvel bezeeten , en gevoerd , ja

gantfeh uytzinnig was geweeft. (j) Ja dat hy het volkoomenflc werk-
tuyg van de vyand der waarheyd was geworden, (t) en wat 'er van dier-

gelyke fchrikkelyke betichtigingen meer mag zyn } waar meede zig de
vreesachtige gemoederen heel ligtelyk laaten inneemen. Gelyk men dan
ook Manes en Scythianus tot toovenaars wilde maaken, dog waar toe ech-
ter bewys van nooden zoude weezen, (n) terwylen zeer veele emftan-
digheeden heel wat anders van hen uytwyzen.

32. Van God zouden zy geleerd hebben, dat 'er een eenig God was,
die de Jooden en Ch> iftenen aanbaaden : Item, dat God Vader, Zoon,
en H. Geeft in geen ongelyke natuur verbonden waaren. (V) Dcg daar

by
(?) Auguftinus, Viaorüticenfïs. (r) Mahummed ben Ifaac ap. Hottingerum Se8. y. Hilt.

Eccl.p. 150. (s) CvrillüS Hicrublym. Eu leb. (t) Theodor. (») Epiphan. (x) Epiphumus
l.c. <iuguitinus lib.xxi. com.FaulLMamch. c. 1. & contr. Epift. c. 2. it. Serm. xvi. de Diverl".
c. 11.
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by wierd echter gefteld,dat zy twee beginflelen (lelden , het eene kwaad t J"cfc'
en het andere goedi ja dat zy twee Gooden gemaakt hadden. Teegen or zy ,«K
welke befchuldiginge i^///Z«5 , de Mamcheer , by Auguftmus , welernlre- aat™
lijk protejleert, en zig befwaart : Daar is in alle wijze , zeyde hy, een
eemg God. Men heeft nooyt in onze fieïlmgen de naam van twee Gooden
gehoort. Maar wy bekennen twee pnncipia of'beginffelen ,van't kwaade en
't goede, dog wy noemen maar het eene daar van God , en het andere de
materie of jloffe (hyle.) Ja Manes zelfs fchrijft daarvan in zyn gedagte
Brief: De meejle der onverjlandige leeren , dat het kwaade en goede van T«*t bei

een en dezelve oorfprong afkomen , enjlellen maar een beginzel , ze onder* v"n™Td

fcheyden ook met het ligt van de duyjterms, het kwaade van het goede, de
cn k"'**

uytterlyke menjih van de tnnerlyke, ja zy houden met op , van alles onder

malkanderen te mengen. Dcggy , vaart hy voort , vermengd deeze dmgen
met alzoo zonder oorzaak en by geval , en geeft God , als den oorfprong

van 't goede, geenzins defchuld. IVant diefchrijven het begin , het eynde

en den oorfprong van H kwaade aan God toe , welkers eynde den vloek 'naby

is. JVant zy gelooven niet , wat onzen Heyland en Heere Jefus Chriftu3

zegd, in het Euangelium , Een goede boom kan geen kwaade vrugten
voort brengen. Ik verwondere my echter zeer , hoe zy God tot eenfehep-

per en auteur des Satans , en van zijne booze werken konnen maaken. Dit
zyn nogmaals de eyge woorden van Manes , uyt welke een verftandig

Lecraar zelfs, zonder vooroordeel zyn gevoelen wel kan verneemert, en

zien, of dit, dat men voor zyne hoofddwaalinge gehouden heeft , daar

in wel te vinden is. Dit blykt ten minften ook hier uyt , dat Manichaus,
uyt liefde en eerbiedigheyd tot God, zulks geenzins en wilde toefhian,

wanneer men hem den oorfprong van 't kwaade , of van den Satan zelfs

wilde toefchryven: om welke reede hy ook aan God het licht > en den
Satan de duyflernis toeëygend , beyde heel naauwkeurig van eikanderen

onderfcheyden zynde : dog nergens heeft hy van twee Gooden of anderzins

iets lafterlyks ooit gefprooken, maar veel eer heeft hy alle fmaat en on-

waarheyd van God, na de maate van zyne kenniffe , verhoeden willen.

Voor welke trouw men hem eevenwel heel flegt geloond heeft.

53. Üp deezen grond bekend hy verder, dat het verdorve vleefch en J^
chri

alle het kwaade , aan God onmoogelyk niet en konde toegefchreeven

werden. En uyt die reede konde hy ook geenzins toeftaan , dat Chri-

Jius het vleefch, naamelyk het zondige en verdorvene, zoude aangenoo-

men hebben , als in wiens gedaante Chrifius maar verfcheenen was , vol-

gens de woorden van Paulus, Rom. VIII. waar van hy in de gedachte

brief aldus fchryfd, Gave God, dat zy van den eemggebooren Zoom Gods,

Chrifius de Heere , die uyt den fchoot des Vaders is needer gekoomen , met

en 'zeyden , dat hy van eene vrouwe , Mariaas zoon , en uyt vleefch enbloeds

en andere onreymgheyd wasgebooren. Verders hebben de Manicheërs be-

kend , dat Jefus daarom gekoomen was , op dat hy de vyandfehap zou-

de verdelgen, en de zielen daar van verloffen. (y) Na dat God de Va- v»« <*<

der gezien hadde , hoe de ziele in 't lichaam gevangen en geprangt lag , ge

heeft het God gefmert, die daarom zynen Zoone in de gedaante vaneen

menfeh gezonden heeft, (z) En dit is, zeyde Faujlus,de nieuwe menfeh

in ons, wanneer wy, na de bekeeringe van de Heydenfche doolinge.aan

God gelooven. (a) Van welke geheymenifTe , volle inwooninge van

Chriftus in de geloovigc , en de gemeenfehap van zyn lyden en dood,

deeze en andere veel gefprooken hebben , 't gecne haat anders uytgelegd

ge-

(y) fortunatus Difp. I. cum Auguftino. fz.) Epiph. 1. c. (w) Anguftinus üb. xxui. cont.

Fauft. c. i. & xxvi. c. i. xxxu. c. 7.

.e

Verloffin-'

t
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t«» cc. geworden is. In 't algemeen hebben zy Chriftus de reyniginge der zie-
!<" CCC

"

len toegefehreeven , (è) en daar by gezegd , dat de kragt Gods het goe-

de van het kwaade door de gantfehe weereld , en in alle fchepfelen , be-

vrydde en reynigdde.

Hanan 34. Deeze en andere Hellingen werden egter van de Schryvers zeer

lin",,"'». verfcheyden en verwerf verteld , ten deele om dat zy derzelver zin niet

Aivyd. konnen verftaan , dewyl alles haar vernuft en haar hooge waan teegen

liep, ten deele, nademaal men haar gaarne recht grouwelijk en boos wil-

de voordellen. Daar door koomen dan gemeenelyk ongehoorde dingen

voor den dag, daar deeze lieden, of ten minften Maniehaus zelfs , wel

niet eens aan gedacht moogen hebben. Ik laat ftaan , hoe de verhaal-

ders in een en dezelve zaak eikandere dikmaals zoo klaar teegenfpreeken.

vin de Alzoo fchryfr men , dat ze gefteld zouden hebben , dat de Goddelyke
reuilen.

natuur ;n a \\e fchepfelen was , en daar in gelyk als t'zaamen gebonden ,

alhoewel eenige hier maar van een en dezelve ziel fpreeken , die in alle

zoude zyn. (e) Dat zy ook zeekere lieden onder haar hadden > die zy
Eiccti. voor reyn en hcylig hielden , en daarom EUBi of uytverkoorene noem-

den. Dat zy aan deeze lieden altyd het befte te eeten gaaven , alleen

daarom , op dat daar door , wanneer zy het aaten en dronken , het ge-

bonde daar in opgeloft en vry wierde > dog zy zelve dorften niets flag-

omho.1- ten of bereyden. (d) Niet te min zouden zy egter geen vleefch gegee-

jii"

8
f«

v

.

a

ten hebben , nog eyeren , melk , wyn , en diergelyken , dewyl alle dee-
«nd.ge.

ze cj£ngen joor £et flagten en toebereyden nu al dood , en het weezen
van haar geweekenwas. (ƒ) Andere daar en teegen ftellen , dat zy daar-

om niets leevendigs nuttigden, om dat zy bekommerd waaren , dat zy
de zielen meede zouden eeten , en eeven dat geene moeten werden , als

het dier voor heene was geweeft: gelijk, tot een voorbeeld, die van een

fwyn at, dat die ook een fwyn zoude moeten werden , en zoo voort, ff)

Item, zy zouden, na het bengt van eenige, den akkerbou voor een dood-
zonde hebben gehouden , om dat de vrugten daar door gehanteert en ge-

bruykt wierden , waar in iets van God was. Hier teegen willen andere

aanmerken , dat zy wel deegelyk aan haare akkerlieden vergunden eeni-

ge fchaadelyke dieren te dooden , gelyk muyzen , fpringhaanen , en dier-

gelyke. (g) Weederom willen eenige voorgeeven , dat zy die geene by
haare maaltyden vervloekten , die de fpyzen vergaaderd en toebcreyd

hadden: (h) Andere zeggen weeder dat zy voor den eeten alzoo baa-

den , en daar door betuygden , dat zy niets by de toebereyding der fpy-

zen gedaan hadden, (i) Beneevens meer andere diergclyke vertellingen-

te lang om ze alle hier ter plaatze op. te tellen.

o^y zon 35. Eene diergelyke betichtinge is het ook, dat zy Zon en Maan voor

Mn^ebTe. Gooden gehouden en waarlyk aangebeeden zouden hebben ; 't geene ligt
d« heb. ^aar uvt beflooten [s f om fat Z y zig in het bidden nadien oort des Hee-

mels gewoon waaren te wenden , daar de Zon en Maan ftonden. (k)

Daar beneevens , dat zy dezelve voor Scheepen gehouden hebben , op
welke de zielen der verftorvene uyt de duyfterheyd in 't ligt wierden
gebragt. Q) Waar van zonder twyrïel geen van allen haar met eenigen

hT&Vm 8rond der waarheyd kan toegefehreeven werden. Eeven gelyk Epipha-
Epiphs- mus zich zelfs openbaarlyk teegenfpreekt , daar hy hem eens dit gevoe-

len toefchryft , dat de weereld niet geheel , maar voor een zeeker ge-
deelte, van God gemaakt was. Op een ander i»aal dit> dat de dingen

in
(b) Idem xx. c. 11. (Idem hircf. 46.I (c) Theodoritus. (d) Epiphanius I. c. (e) Au-

guftinus Ha:r. 46. ( ƒ) Centur. Magdeb. Cent. V. p. 79. & Epiph.m (g) Auguftin. de Mor.
Monaeh. lib. H. c. 17. & Hacr. 46. {h} Timotheus Presbyt. 1. c. (t) Epiphanius Har. 28. 35".

(*) Theodoritus. Auguftinus. 1. c. (I) Idem ibid. Epiphan. in Arracephal. & Hier. 66.

mus.
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in de weereld twee beginfielen of principia hadden , waar van het eene £"£&.
het lichaam, en het andere de ziel gemaakt hadde , 't geene Philaftrius

ook bybrengt. En wanneer eenige ftellen , dat zy den Duyvel voor de v™ de

fchepper der weereld uytgegeeven hadden, (tri) zoo fpreekt haar Avgu-
SchePP'n*-

Jlinus ook teegen, en getuygt, dat zy volkomentlyk bekenden , dat de

weereld van de natuur des goeden , dat is , van Gods natuur , gemaakt
was, en dat byzonder de zielen uyt God, als uyt een fpringader , waa-

ren gevloeyt. Gelyk als een zecker Schryver dit zelfs niet t'zaamen

brengen kan , als hy voorgeeft , dat zy den Duyvel nu de ftoffe zelfs

,

en dan weeder maar de Vorft of Autbeur der ftoffe noemden j waar by

hy dan verder voegt, dat de ftoffe , lang voor de fcheppinge der wee-
reld , met de booze Geeften , {anderen doen 'er het vuur en waater ook
by) teegen het ligt oproerig was geworden , welke dan tot aan de gren-

zen van 't ligt voortgerukt Waaren. Daar op zoude God een deel van

't ligt teegen de ftoffe geworpen hebben , 't geen dan deeze aangenoo-

men , en zich daar meede vermengt hadde. Waar uyt God dan nader-

hand noodzaakelyk de weereld hadde moeten maaken. (V) Waar by
andere noch zomrnige kinderachtige fabelen voegen , als of zy gelooft

hadden , „dat de aarde Van een , met naame Sacla, op de fchouders

i3 wierd gedragen. Deeze wierd ook zomtyds moede, en fchoof dievan
„de eene zyde na de andere, daar deaarbeevingen uyt ontftonden. Item,

„dat God tot zaaligheyd der zielen een machine of konftwerk gemaakt
„hadde, met twaalf handvatzelen. Dit wierd door een koegel omge-
„ draait, en het vat brengt de afgefcheydene zielen inde hoogte, welke

„ dan door de zonneftraalen gereynigt, en aan de Maan werden overge-

„leevert, en daar door word de Maan vol. Welke dwaaze verzierin-

gen by de andere Hellingen zoo weynig paften , dat ze met groot recht

wel aan hunne eerfte Autheurs moogen overgelaaten werden.

36. Van de zonde zoude dit haar gevoelen geweeft zyn , waar over vande

ook onder de andere partyen zoo veel ftryd ontftaan is. ,, De zonden
„koomen geenzins uyt de vrye wil voort , maar uyt het teegen ftrydige

„weezen, dat met den menfche vermengt , en niet Goodes , maar des

„boozen Geeftes werk is. De vleefchelyke luft, als het Vleefch teegens

„den Geeft begeerte krygt, is geen zwakheyd, die de menfehen van de
„verdorve natuur van den eerften menfeh aanhangt, maar het is een

„ftrydig weezen, dat alzoo aanhangt , op dat het meede daar van af-

gezonden: kan werden, wanneer men daar van gereynigt is. En die

„beyde zinnen der zielen, naamelyk het kwaade en het goede , ftryden

„met malkander in den menfche, zoo wanneer het Vleefch teegens de
„Geeft begeerte krygt, en de Geeft teegen het vleefch. Dit kwaade kan

„in ons ook niet verbeetert, maar het kwaade weezen moet gantfchelyk

„van ons afgezondert en uytgeflooten werden , 't geene dan hier na al-

,,tyd in eene gevangenifle moet blyven , daar altyd meer zielen toege-

„ bragt wierden , die wel van natuure goed , maar noch niet volkoomen
„van het kwaade gereynigt waaren. (0) En daarom zouden zy zich ook vmde«

„van den huwelyken ftaat onthouden hebben, dewyl de ziel in de voort- if« t

el),lcer

„plantinge in 't lichaam, als in een kerker geprangt en gebonden wierd.

„(ƒ>) Insgelyks zouden zy niets eygens hebben willen bezitten, en ook
„den oorlog verfoeyt hebben, om dat die met verlies van veele zielen

„gefchied.(^) Deeze zielen wierden als dan in andere lichaamen gezon-

I Veel. Aa den,

(w) Orrgencs Hom. 2. in Div. & Au&or. Expof. Symb. ap. Cyprianum (AuguftinusHa.T.46.)

(*») Thcodoritus. (») Augullinus 1. c. (/>) Idcru & Thcodoritus, Epiphanius, Hieroiiymus",

(f) Auguftinus lib. xxu. contr. Fauft. c. 74. «Sc de Mor. Eccl. lib. i.
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den , door de omloop , of ziel-verhuyzing , of ook * gelyk het andere

vertellen , in de fchepzelen , die zy ergens ter dood gebragt of gegeeteri

hadden, (r) 't Geene nochmaals by het voorgeeven van anderen niet

paft, daarzy, gelyk gezegd is, gelooft zouden hebben , dat de onrey-

ne zielen in een gevangenis moeiten blyven, maardat de gereynigde eerft

in de Maan kwaamen, en van daar in de Zon, en eyndelyk in het Land
des Leevens en der zaalige. Waar by dan eyndelyk ook deezen lafter

zonder eenige grond is , dat de zielen uyt het eene lichaam in het ande-
re zoo lang omgedreeven wierden, tot dat zy Mamcheërs wierden.

37. De andere fabelen flaa ik over , om dat men uyt het gezeyde wel
kan zien, wat men van de andere betichtigingen hier over te houden
heeft , in 't byzonder daar de Schryvers , weegens de uytterlyke omftan-
digheeden der Hiftorien , ook niet eens onder malkanderen zeeker of
eenig zyn. Epiphanius (*) nu ftelt,dat de Mamchcers 'm 't vierde Jaar van
den Keyzer Aurelianus eerft zyn opgekoomen , dan dat Manes in 't nee-

gende Jaar van de Keyzers Valerianus en GalUenus in 't Roomfche Ryk
was gekoomen , en dan weeder , dat hy ten tyde van Probus en Aurelia-
nus eerft bekent geworden is. Andere ftellen hem in het begm der re^ee-

ringe van Probus, (Y) in het 260 Jaar naar Chriflits dood. Eenige wil-

len liever den eerften Autheur , Scythianus, in de tyd van Trajanus , of
ook wel van de Apojtelen, ftellen, en die geeven voor, dat hy tot haar
na Jeruzalem was gereyft , en van veelen wel overtuygt , doch dat hy
egter van zyne (tellingen geenzins af te brengen was geweeft. Dat hy
ook een proef van zyne tooverkonft hadde willen afleggen , en op een
huys was geklommen , van waar hy in de lucht hadde willen vliegen,
maar dat hy needer was gevallen, en denhals hadde gebrooken. (V) Het
geene andere weeder van zyn leerlingen , Buddas of Terebmthus voorgee-
ven , en zulks wel met een verfchillend verhaal , dat hy naamelyk van
de booze geeft in de lucht geworpen, en omgebragt was geworden, als

hy gezegt hadde, dat hy de byzondere geheymenifien wilde vertoonen.
(u) Om nu niet eens gewag te maaken, hoe men den armen PontiusPi*
latus tot een Manicheër gaarne wilde maaken , en dat uyt Luc. xui. i t

(V) Zelfs gelooven eenige voor gewis , dat Scythianus en Manes maar
een en dezelve perzoon zyn geweeft, die alleen twee naamen heeft ge-
had, en die in zyne dienftbaarheyd Scythianus geheeten heeft, fy) daar
dog deeze over de 100. Jaaren te vooren zoude geleeft hebben , en dat
hem eerft Buddas, en daarna deezen Manes, die te vooren Curbicus ge-
naamd was, zoude gevolgt zyn. Op zulk eene wyze hebben deSchry-
vers, aangaande de Hiftorien der Ketters, gemeenelijk dit voor dat ge-i

ftelt , en alles te zaamen geraapt , wat maar na een verhaal gel ykende
was, of zulke lieden eenigzins konde bezwaaren. Gelijk als Ev.febius.

meent, dat de valfch beroemde konftder Gnojlici met hem opgekoomen
is, onaangezien van deeze konft al lang te vooren, by Irenaus , Orige-
nes, en andere, gewag gemaakt is. Men heeft deezen zeiven Ortgenes
ook al willen opdringen , dat hy al in zyn tyd teegen de Mamcheërs zou-
de hebben gefchreeven. (V) Gelijk zy ook nog zulke fpreuken uyt zyne
fchriften bybrengen , waar in hy haar zoude hebben weederlegt. (Y)
Daar hy nogtans lang voor deeze opgereezene gefchillen heeft geleeftj

en

(r) Epiphanius, Auguftinus. (*) Epiphanius hsr. lxvi. n. 1. & de Menf. & pond. n. 20!
(j) Hieronymus in Chron. Eufebius, Cyrillus. (*) Leo M. I.c. («) Chronicon Alexandrin.
Epiphanius hxr. 45-. Socrates l.c. 22. (x) Gregorius Turonenfis lib. 1. hiltor. c.23. (y) Sui-
das in M*vr«. Theodoritus lib. 1. Hacr.Fab. c. uk. (Eufebius vi 1. c. 31.) (-) Epiphanius 1. c,
ti.it. (a) In Catena Patrum ad Joh. I. 2. ap. Cotelerium Tom. ui. p. j-^ó. (Auguilinus lift.

vu. Confellc.19)
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en men ook om die reede maar onder zijnen naam en aanzien teegen Jc

"r

r
c
c
Cl

haar hier in iets gezocht heeft.

38. Gelijk als nu alle deeze ongegronde vertellingen zelfs ook in de
geringde omftandigheeden niet konnen beftaan, zoo is 'er nog veel min-
der eenige de minfte zcekerheyd in de hoofdpunten zelfs te verhoopen,
in/.onderheyd hy zulke t'eenemaal vyandlyke, eenzydige, en ongerijm-
de befchuldigingcn. Om de kortheid moet ik het overige voorbygaan*
bencevens de andere vertellingen, die al immers zoo weynig ter zaake
dienen. Als, dat Manes (het geene in de Babylonifche taaie een aytver- Numvw

koore vat betcekent) zig Jicvcr Mamchaus , of een die het Manna uyt- chxui.

giet, wilde laaten noemen, devyl men hem, uyt vyandfehap , na de
Griekfchataale , altijd een uytzinnige (fxani) heeft genaamd. Desge- ZyncDif.

hjks, dar hy twaalf leerlingen heeft gehad , by welke hy de dertiende ciP clen -

tot een Regent gevoegd heeft. Verders, dat hy inzonderheyd drie van
haar in de wcercld uytgezonden zoude hebben, om zijne leere uyt te

breydenj naamelijk, Hermes in Egvpten, Adda in de hooge landen, en
Thomas na het Joodjche Land, van waar hy ook de fchriften der Apojle-

ten zoude hebben laaten haaien. Ook, dat hy zijne aanhangelingen in

twee byzondere zoorten of hoopen hadde verdeeld : van welke de eene

den naam hadde \o.x\Eleffi of uytverkoorene, waar aan allede geheymen &&t.

geopenbaart wierden. De andere waaren maar alleen Auditores, of toe- Aud.core».

hoorders, die van de eerfte moeften onderweezen werden , dog die ver-

ders de vryheid hadden gehad om te moogen trouwen, en ook nogaride-

re dingen te doen , daar de eerfte zig van moeften onthouden. Dog
dit is uyt de Hijlotie van Augujlimts heel klaar te merken , die zelfs Auguftin U!

veele jaaren een Mamchcer is geweeft, dat hy, in veele ftukken, of haa- MamctJèT

re leere niet regt wel gevat, of dat hy die daar na niet t'eenemaal tergoe-
gewecl '

der trouwe heeft voorgedraagen , waar toe hem wel onderfcheydene in-

zigten gebragt moogen hebben. Om rixi maar van een eenig inzigt te

gedenken; wy hebben hier booven nu reeds al gehoort , hoe Mams de
waaragtige geboorte van Chtijtus, uyt eene Vrouwe, geloochent zoude
hebben. Dog deeze bekend rond uyt , dat hy , geduurende zijne Ma-
n:ch<ciftfrye , geloofd heeft, dat Chrijius op een wonderbaare wijze uit

eene Maagd was gebooren ; vorders, dat zijn vleefch met het woord des

Vaders niet was vereenigt geweeft, als alleen met de menfchelijke ziele.

Zijnen vriend Alipius hadde gemeent, dat de Cathclyke Chrijius vooreen

uigevleefchten God hielden, dat Chrijius , met en neevens zijne Gbd-
heyd,en het vleefch, geen ziel hadde. Waar uyt men klaar kan zien, dat

deeze twee ftrydende partyen eikanderen alle beide niet welverftaan heb-

ben, nademaal die geene, welke zig zelfs regt geloovige noemden, ge-

meenelyk de andere geenzins wilden lyden nog hooren , waar door dan

beyde de hoopen onvermydelyk wonderlyke gedachten van malkanderen

moeften krygen.

39. Men ziet zelfs ook uyt de belydenis van deezen Man , dat de onfchuid

Mamcheers zelfs ,in haar leer en leeven, eikanderen niet t'eenemaal gelyk m",,""
18'

zyn geweeft. Gelijk wy hier booven cok reeds al klaar gezien hebben, che"s -

dat het maar aan een zeekere zoort van menlchen onder haar toe tefchry-

venis, wat Avgi'ftinns en andere , haar in.'t algemeen te lafte leggen,

dog in 't minfte niet aan Manes zelfs , als die by zijne ftellingen een

grooten ernft heeft gehad, door dien hy met reede niet anders overtuygt

is geworden > als meede, om dat hy van ArcheUus en andere zijns gelij-

ken, op de gemelte wyze te rugge wierd geftooten. Onderfuiïchen be-

kend Augvftmus zelfs van zig zelve, dat hem zijn eyge boos herte , en

Aa 2 zyn
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jA.r cc. zvn onverftandigejeugd , tot zyn godloos leeven vervoert hadde , waar hee-
«™ccc. ^ ^ de i

cer^uk i<;en ^ie hem 'voorgehouden wierden, daar nagetrokken

heeft. Eeven gelijk onder de overige Chriftenen zoo ontalhjk vee'e de

ftellingen hunner Leeraars tot zorgeloosheid en boosheid misbruikten,

die echter de zaaken zelfs niet kwaad maaken konden. Anderzins heb-

ben het , beneevens deezen Augufiwus , altyd zeer veele verftandige en

beroemde lieden met de Mamcheërs gehouden , onaangezien zy zoo

fchrikkelyk over al vervolgt wierden. Ik zal hier nu niet zeggen van

den bekenden Laftantius , die men onder de Rechtzinnige Kerkelyke

Leeraars reekent , welke men echter niet zonder grond van een Mani-

chaifch gevoelen heeft befchuldigt , als ook niet van andere beroemde

Leeraars, die dikmaals van zulke of diergelyke gevoelens zoo heelvreemt

niet zyn geweeft. De Mamcheërs zelfs hebben haar ook wel haaft over

de gantfche weereld uytgebreyd , na dat zy eerft in Africa, Arabie ,en

Egypten, t'eenemaal de overhand genoomen hadden. Waar over ook
de andere partyen zeer klaagden , dat deeze zoo veele lieden aan zich

hadden getrokken , en nog daagelyks aan zich trokken. (£) Gel yk als

men ook nog veele honderden van jaaren na malkanderen van hunne Pa-

triarchen en Bijfchoppen onderfcheydene zaaken vind aangeteekent. Als

meede van haaren wafdom , en andere gefchiedeniflen , dat zy in 't Oo-
ften byzonder lang gebleeven zyn , tot dat zy van de Sarazynen en an-

dere Barbaaren in 't vervolg der tyden t'eenemaal zyn onderdrukt ge-

worden , doch in 't Wellen hebben zy tot in de dertiende eeuwe toe ge-

duurt. (V)

40. Maar na Mams zoude aanftonds onder de Keyzer GallienuS) ook
JHierax, of Hierachas , in Egypte» } die zelfs te Leontopclis een Biflchop

Hierwiten. is geweeft , bekend geweeft zyn., wiens navolgers men Hieraciten of

Hierachtten genaamd heeft. Van hem verklaaren zyne aanklaagers, dat

hy in de andere punten, en wel inzonderheyd van het Goddelyke Wee-
zen , ganfeh recht geleerd heeft , en een ervaaren man is geweeft. (d°)

Alhoewel andere weeder daar meede niet te vreede zyn , om dat hy ge-

zegd hadde, dat Chrtfttts een licht van het licht was, naamelyk , van den
Vader, het geene de rechtgeloovige ook meede geleerd hebben, (e) Van
zyne andere ftellingen zegd men , dat hy maar alleen ongetroude , enke-
le perzoonen, en byzonder eenzaame, weeduwen, en jonge dogters,in

zyne Gemeente heeft aangenoomen , ook dat hy zig van veele ipyzen
heeft onthouden , 't geene men in hem voor eene huychelarye uytlegd,
daar hem nogtans Ettftathius in nagevolgd is. (ƒ) Verders zoudé-hy van
Melchifedech gezegd hebben , dat hy de H. Geeft was geweeft. Insgelyks,

dat het vleefch niet weeder op ftond , maar dat de ziel alleen zaaltg wierd,
als meede, dat hy maar alleen de geeftelyke opftandinge geloofd hadde.
Dat de kinderen, als zy jong kwaamen te fterven , de heerlykheyd niet

verkreegen , door dien ze noch nier haddenkonnen worftelen of kampen,
nademaal niemand gekroond wierd, voor dat hy recht kon kampen. Wel-
ken kamp hy dan in de verloocheninge der weereldlyke luften en de ont-
houdinge van alle dingen heeft geftcld; waaromhy ookuyt Panlus heeft
aangemerkt, dat den echt en het gebruyk der fchepzelen tot verhoedin-
ge van nog zwaarder zonden toegelaaten was, dog dat het eerfte tot de
heyligheyd en de behoudenifle der zielen veel beecer was. (g) Waarom

men
(i) Philaftrius hser.^i. (e) Montacutius p. 1. Orig. Eccl. A. Chr. II. p. 177. Gregorius M.

lib.v. cp.6. Panlus Diaconus lib. xv. Hillor. Bzovius Ann.DXXIIl.n. 3. Mahummed bcnlüac
ap Hottingerum Seö. 1 1 i.Hift. Eccl. p. ƒ69. Cedrenus. Zonaras. Anna!, (d) Epiphan. hser.07.
(e) Hilarius lib. vi. de Trin. p. 8a. (ƒ) Auguftin. haer. 47. Epiphaa. (g) Itidem Darnaicen,
har. 67.
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men ook niet zeggen kan , dat hy den echten ftaat t'eenemaal zoude heb-
t£"$?;

ben verbooden, gelyk als eenige wel willen voorgeeven. (h) En dit zyn
ook de ketteryen van deezen man geweeft, wiens grond een godvruchtig

en vcrftandig gemoed zelfs wel heel klaar zal konnen zien. Waar meede
ik dan rot de volgende eeuwe overga, en, 't geene ik hier en in hetvoo-
nge zoude moogen overzien hebben , dat zal ik aan de vlyt en het oor-

deel van anderen om te onderzoeken overlaaten.

(b) Idem.

Eynde van 7 derde Bock.

HET VIERDE BOEK.
Van de aanmerkelijkfte Kerkelijke Gefchiedeniflèn in

de vierde Eeuwe.

HET EERSTE HOOFDSTUK.
Van den tiytterlyken toejland der Chrijlenen onder de Vervolgingen.

§• i.
n:Ademaal 'er in deeze eeuwe, gelyk we weeten, eene hoofd

veranderinge onder de Chrijlenen is voorgevallen ; zoo en
zal het ook niemand tee*gen de borft konnen zyn , wan-
neer we de zaaken , die daar ontrent zyn voorgevallen ,

den Leezer wat uytvoeriglyker trachten voor oogen te

ftellen. En wel voornaamelyk , nadien deeze noodige

vraage daar by voorvalt , of en hoe dat deeze veranderinge der Chrtflen-

heyd tot voordeel of tot fchaade der zelve is uytgevallen Daar dan, on-

trent het voordellen der gebeurde zaaken, de Goddelyke wysheyd en de

regeeringe van dezelve, echter t'eenemaal valt gefield blyfd,en dat daar

en reegen enkel en alleen maar daar op gezien werd , wat de menfehen
daar ontrent moogen gedaan hebben. Dierhalven zullen wy ook voor uytt«i y

*

cerfl de Chnfienen nog maar als van buyten, in haar ftaat en leevensaart, j^"^
aanzien, waar in wyhen het meefte ontmoeten, zoo als zy nog met Hej.

£e
h

1)

nfte*

denen en gooden overal omringd waaren ,dog zoodaanig dat de eerftehaa-

re wyzen , gewoontens, en grouwelen ten laatflen merkelyk meede on-

der de Chrijlenen begonden te vermengen , en dat men het openbaare on-

derfcheyd tuflehen beyderlye aart van menfehen niet meer zoo duydelyk
bekennen konde als van te vooren.

2. Zoo grootcn vryheyd als de Jooden in 't eerft, onder de regeeringe Tocfbnd

der Heydenfche Keyzers nog genooien, zoo zeer wierd die haar nader- a™.

hand onder de Chrijlenen met 'er tyd onttrokken. Onder de Heydenen

hadden zy nog haare ordentlyke Schooien, Leeraars , Voorftanders , Sab-

bathen, Feeften, en andere openbaare cefFeningenjja eeven zulke voor-

rechten, als de Chrijlenen. Dog onder Confiantmus de Groote , en zyne
navolgers verbood men haar fcherp, geene nieuwe Synagogen verder aan

te bouwen , geen Chnfle-vrou of knegt te hebben , geene Joodèrgenooten

uyt de Chrijlenen te maaken, en zoo voort, (f) Hier en teegen gaaven

Aa 3 hen
(<») Cod. Theod. tit. de Judsis.
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ja»ecc. hen Julianus en Valentinianns de oude,weederomzeergrootevryheeden,
totCD

'

ja zodaanig, dat zy ook onder de eerfte Keyzer zelfs ondernaamen om
Jerufalem, en den Tempel, weederom op te bouwen, en een eyge Vrye

Staat weeder op te rechten. Waar van zy echter, door de hand derGod-

delyke Almacht, t'eenemaal afgehouden wierden , door dien 'er groote

vuurvlammen uyt de aarde geduurig opkwaamen , die niemand toe lie-

ten om meerder, te naderen ofte arbeyden; als meede,fchrikkelykeaard*

beevingen en andere ongehoorde wonderen , die de lieden , en inzonder-

heyd de Jooden zelfs, grouwelyk verfchrikten. Het geene de Heyden-

fche Schryvers, (£) jajüliantts zelfs, (f) met de Chrijlenen bekend heb-

ben, (d) Zoo dat hunne ellende en verdrukkinge , onder de regeeringe

der Chrijlenen, eerft recht ter deegen aangegaan is , door dien deeze nu

ook voor haare grootfte vyanden , zeeker geworden waaren , nademaal

de Keyzer Theodofïus de Groote haar zeer begon te drukken.

Toeftand 3- De uytterlyke toeftand der Heydenen was, na 'de geleegenheydder

dcne"7" Regeerders, verfcheyden, en aan de voorige zeer ongelyk, ze hing ook,

onder en na de tyden van Conflantinus , in het Roomj'che Rijk meeft van

den wille der Chrijlenen af. En , daar zy kort te vooren nog den mee-

fter hadden gefpeeld , keerde zich n.u het blad zoo zeer om , dat zy van

de Chrijlenen nu heel dikmaals zeer hart gehandeld wierden. Alhoewel

zy nu onder Julianus weeder wat lucht kreegen, en alle haare zaaken in

haar voorige ftaat zochten te brengen, zoo duurde dog die vreugde niet

lang. Zyne Nazaaten konden wel haar weezen nog niet t'eenemaal uyt-

roeijen, en ze lieten haar, uyt ftaatkundige inzigten , veel vryheyd by

haaren Afgoodendienft en anders overig , tot dat 'Theodofïus de Groote aan

het Ryk kwam, die, in het derde Jaar zyner regeeringe , alle de Tem-
pelen , en fchuylhoeken der Heydenen , beneevens haare Offerhanden , en

andere verrichtingen, t'eenemaal verbood -, ook haaren wasdom zeer daar

door benam , dat hy die geene , welke uyt de Chrijlenen Heydenen wier-

den, zeer zwaar ftrafte. (e) Na dat ook te vooren , onder de Regeerin-

ge van Valentinianns en Valens , haar maar alleen op de dorpen eenige

vryheyd was gelaaten geworden, waar door zy ook in 't gemeen Ragani

(dorpelingen} heeten moeften. Tot een bewys , dat de Chrijlenen de

groote fteeden en paleyzen, met haaren rykdom, pragt en overvloed nu
al weg genoomen hadden, en dat de Heydenen op het land met een arme
en ellendige maniere van leeven te vreede moeften zyn. (f)

naar. 4.. Ondertuflchen waaren 'er echter nog al eenige plaatzen en Tempe-
"jheyd.

len , zelfs ook onder Theodofïus de Groote , aan de Heydenen overgeblee-

ven. Qf) Gelyk zy ook nog de grootfte ampten aan 't Hof, in de Re-

feeringe, en in het Leeger, bedienden, ja dikmaals geheele Steeden en
.andfehappen kreegen te beftieren : alhoewel het de andere niet gaarne

zaagen, en de Keyzers daar over dikmaals aanfpraaken , in meeninge,
dat het daar by zoo wel niet toe ging, als, wanneer haars gelyken de o-

verhand hadden. De Regeerders mogten nu wel op de trou en andere

gaaven van zulke lieden zien, byzpnder als zy maar teegens het belang
der Chrijlenen niets voor naamen , en alleen maar haare oude godsdienft
in haar ftant behouden wilden. Waar in zy zig ook dikmaals veel ge-
trouwer en godsdienftiger droegen, als zomtyds de vervallene Chriftenen
zelfs doen mogten. Maar buyten het Roomfche Rijk hadde het Heyden-

chriftencn dom nog wel meeft de grootfte macht. In Perfie waaren al over een ge-

ruy-
(£) Ammlanus Marcellinus lib.xxui. (c) Epifl. per Petavium edita. ld) Socrates. Sozo-

menus. Roünus. Nicephorus.Philoftorgius.Ambrofius.GregoriusNai.Chryfoftom. &c. (e ) L.7.
Cod. Theod.de Pag. & de Apoft. (ƒ) L. 18. Cod. Theod. de Epifc.' Liban. Orat. adTheod. M.
pro templ. (g) Libanius l.c.
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ruymen tyd lterke Gemeentens van Chriftenen gewceft
;

dog onder den J"
r

Co?
c '

tyran Sapor ontftont 'er eene zwaare vervolginge teegens haar , daar de

JHeydenJche Paapen en Jooden ook heel veel toe hielpen. Men klaagde

den Btftchop van Seleucie, Sirneon, aan, als of hy een heymelyk verftand

met den Roomfchen Keyzer haddc gehouden (licht om dat hy met eenige

in 't Roomjche Rijk onderhandclinge hadde:) en daarom woedde men
grouwelyk teegens hem en de andere Chnjlenen. (7?) En fchoon het on-

der den Kooning Isdigerdcs weeder wat ftil wierd , zoo ging het dog, on-

der zyn zoon yaranes , al weeder met cene fchrikkelyke vervolginge

aan , nademaal aldaar een Biflchop , Avdas genaamd , een zeeker ge-

bouw, dat tot de Perfiaanfcbc Godsdienil behoorde , in brand ftak, en

geweygerd hadde, om het weeder op te laaten bouwen. (/)

5. Op deeze wyze nu was de uytterlyke roeftand der Chriftenen buy-

ten het Roomjche Rijk nog al zeer miflelyk en onftandvaftig. Dog in het

Rijk zelfs hadde die niet minder zyne geduurige wiflelvalligheyd , zoo
dat men zig van deeze eeuwe t'eenemaal te vergeefs inbeeldde , dat toen-

maals de Chnjienheyd in een gelukkige en gerufte ftand was gefield. Al
voort in het begin deezer eeuwe viel 'er nog eene grouwelyke vervolgin- vervoigin-

ge onder de Keyzers Diocletianus en Maximianus voor, welke onder Ga- chr.ite-

lerius, MaxmiMis , Maxentius, en Licimns, ook altyd voort gezet wierd.

En de vyanden der Chriftenen dreeven die met zulk een bitteren yver

voort, dat zy niet alleen de Chriftenen zelfs, maar ook hunne fchriften,

huyzen, en alles met haar, t'eenemaal wilden uytreeijen. (£) 't Geene
dan ook door vier onderfcheydene afkondigingen (edicia) na malkande-
ren wierd afgeleezen , waar meede men een toeftel maakte, om At Chri-

ftenen , en wel voornaamelyk hunne Leeraars , op het heevigfte aan te

vallen. Waar door dan zulk een overgrouwelyken ftorm van alle pijnen,

imaat, en moorderyen, op de Chriftenen ftortte , dat het de Schryvers

niet erbarmelyk genoeg konnen voorftellen. Men had ze , niet een al-

leen, of na een zeeker rechtsgeding of onderzoek , maar, zonder eenig

onderfcheyd of nadenken , byhoopen, verbrand, verdronken, en an-

derzins op het grouwelykfte omgebragt. (V) Het begin nu van zulk een

bloedbad gefchiedde in 't Jaar van Chrtftus 304. , in het i9 de
Jaar van

Diocletianus , en zulks wel , weegens de groote inkruypende zorgeloos- onder

heyd en weelde der Chriftenen , daar zy , door de voorige goede daa- '„„"f"
1^"

gen, uyt nalaatigheyd der Leeraars, in geraakt waaren , waar van zoo
aanftonds breeder. Tot een voorgewendde oorzaak deezer vervolginge

nu , wierd , van de zyde der Tirannen , de groote brand genoomen , die

ontrent deeze tyd te Nicomedie voorviel , en die aan de Chriftenen wierd

te lafte gelegd. Alwaar ook zelfs een Chriften het gebod teegen de Chri-

ftenen opent iyk affcheurde, niet teegenftaande dat beyde die Keyzers toen-

maals te zaamen in de ftad waaren. (m) Behalven dat ook dts Keyzers moe-

der hem zoo heftig teegen de Chriftenen ophitfte, welkers gebed en zoo-

ber leeven zy niet verdraagen konde. Gelyk als hy zelfs daar over in

toorn ook zeer opzwol , wanneer zyne offerhanden , en andere bygeloo-

vigheeden , in 't byzyn der Chriftenen niet wilden gelukken. (ri).

ó. In deeze vervolginge werden 'er zeer veele Martelaars opgeteld , Mandag

en wel voornaamelyk , te 'Tyrus in Phemcie , in Egypten te Thebd;s , en ïyd."

ook, in een ongenaamde ftad in Phrygie , en verders, in Arabie , Cappa-

docie 3

(h) Sozomenus n. c. 9. (<) Socrates vn.c. iS. (k) Eufebius vin. c. 2. Chronicon Alex.

(I) Eufebius vm. c. 1.2. & 6. Conltancinus ap. Eufebium 11. c. 5-2. LaCtantius lib. V. c. 11.

& de Mort. perf. c. if. Nicephor. vit. c. 6. BaliHus M. Hom. 19. in Gordium. De JEn Mar-
tyrium apud iEgyptios v. Petirus 11 1. Eclog. Chronol. c. 6. Golius.Scaliger.Petavius. (w)Eu-
feb.vm.c. ƒ.6. Laöautius de M.P.c. 13. 14. (») LaCtanr 1. c.
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Ut ccc. docie $ Mefopotamie , Alexandrie , en Pontus. (o) Inzonderheyd werden
,oc CD

"

als ftantvaftige Martelaars zeer geroemd Dorotheus , Gorgonius , Petrus,

en Anthimus een Opziender te Nicomedie , Philoromus ,en Phileas, Ad-
auttus, en Lucianus, een Ouderling te Antiochie , en meer andere Lee-

raars j gelykals Zenobius, Tyrannio , twee Sylvaanen , Peleus , Nüus,
Fanflus, Didius, Ammonius , Hefychius , Pachymius, Theodorus, Pam-
phdus, ProcopuiSi Alpheus, Zachaus , Romaans, Timotheus, Agapius,

en Apphiamis. En verder onder de Vrouwen, Thecla, Iheodofia, Ihea,

ralentia, enEulalia: als ook , Antomnus , Zebmasj Germanus, Arts,

Probus, Ehas, en ontallyke andere. (/>) Buyten die geene ; welke niet

geheel en al om 't leeven gebragt , maar gemartelt , of aan 't lichaam

verminkt zyn geworden. Waar uyt de grouwelykheyd deezer vervol-

ginge ten vollen te zien is, welke ook wel tienjaaren lang geduurt heeft,

ond«Ma- en van Maximmus in Africa, van Maxentias in 't Wetten, en van Gale-

MaTnnüs mis in 't Ooflen voortgezet is geworden. (^) Waar by de tuflchenge-

rTu"
a 'e

" mengde Fabelen zich zelfs verraaden , gelyk als van de Ridder St. Joris,

van
C

si

n

jo- welkers verbeeldinge Baromus zelfs voor een Symbolifchen vond houd.

tliVa

D"u" ^an Dorothea, die, na haar dood, iemand, midden in de winter, roo-

zen , en andere vruchten zoude hebben toegezonden. Van den groote
otoote Chrijlojfel, de H. Catharina, Agnes , en andere, waar van de Legenden
ehntto d.

jef jjeyitg e f en an(jere Schriften vol zyn , die doch nu al lang haar ge-

loof hebben verlooren. Gelyk als dan ook ovcrgeflagen word , hoe dat

'er zoo veele van haar , na het afneemen des Chriflendoms , weeder zyn
afgevallen en verdorven.

7. Maar, na dat nu Diocletianus en Maximianus zig van het beftier

des Ryks hadden ontflaagen , ftond het meefte beftier des Ryks by Con-
conftan- ftantuts Chlorus , welke men , weegens de ruft en zeekerheyd , die de
rus. Chriftenen onder hem genooten , zeer roemt. Hy kan ook wel yan

natuure een goedaardig Heer zyn geweeft, en toen hy in 't byzonder
de onnoozelheyd der Chriftenen by haare vervolgingen heel klaar ge-

merkt hadde,endat hy het ook voor zynen ftaat dienftiger oordeelde te

weezen , om haar anders , als zyne voorzaaten gedaan hadden , te han-j

z>n zacht- delen , zoo heeft hy den zagtften weg daar toe in geflaagen. Waar toe

tjgens de hem nog verder de groote meenigte der Chriftenen bewoog , die hy niet

met geweld en domme tyrannye oordeelde t'eenemaal te konnen dem-nen

pen , maar die hy liever met eene gemaakte zagtmoedigheyd zich tot

vrienden wilde maaken ; eeven gelyk als de andere Tyrarmen in 't begin

van haare regeeringe zich ook geheten, als of zy Chriftenen wilden wor-
den , enkel en alleen , op dat de groote aanhang der Chriftenen haar mocht
gunftigzyn, oftenminften, niet verhinderen: waarom Maxentius in

't begin zig ook zoo welaanftelde , en Maximinns en Licinus zeer gunftige

antwoorden (refcripta) voor de Chriftenen lieten afkondigen, (r) Uyt
het gedrag van Conjlantius kan men egter niet zien , dat hy waarlyk een

ofhycm Chriften is geworden. Want, wat zyn vond aangaat 3 daar hy zynHof-

gew
r

«(
e

t

n

. s.
gezin op de proef meede heeft geftelt, dat heeft geen zeekeren grond,
daar men eenige ftaat op kan maaken.

of hy de 8. De zaak zelfs nu zoude zig op deeze wyze hebben toegedraagen

:

Chrillencn f> n . , O T 1 O fcj

oP de ^onjtantius hadde eens willen beproeven, welke onder zyne lieden waar-

Fwdhléft. achtige Chriftenen waaren of niet. Hier toe deed hy haar zulk een voor-
ftel

: dat die geene , die aan de Afgooden wilden offeren , aan het Hof
en

(o) Eufeb. vi 11. c. 6. 7. 8. f» Idem & Laaantius; Prudentius. Bafilius M. Nicephorus

,

Martyrologia. Afta Manyr. &a (a) Eufeb. Laclant. Sulpicius Scv. (r) Eufebius viu.c.
a<5. 29. ix. c. 8.
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en in zyn dienft zoude blyven,maar datalle de andere zich zouden moe- £"u>
cc'

ten weg maaken , en geen hoop van eenige gcnaade altoos van hem te

verwagten hebben. Waar op het zig haalt vertoont hadde , wie van
henen een Chriften was of niet. Daar dan de Keyzer de afgevallene hard

uugelcholden > en van zig weg gejaagt heeft , alleen om deeze reede,

dat zy hem veel minder getrouw «zouden zyn , dcwyl zy God niet ge-

trouw gcblccvcn waaren. De andere zoude hy behouden , en als oprechte

lieden begurftigt, ookoveralles gefteld hebben. Van deeze zaak maakt
J-.it/ebitts in zyne IJi/lorie, niet het alderminite gewag , daar hy dog al-

les op den lof van Conftantmv.s toclegd , en dit zoude voorzeeker geen

geringe ftof daar toe bygebragt gehad hebben. Derhalven ruft die

vertellinge alleen op het zeggen des Schryvcrs van 'tleeven Van Conftan-

tttws, dat nog zeer onzeeker is , en daar het eenige nieuwe Schryvers

weeder uyt getrokken hebben. Men zoude ook met reede hier welkon-
ncn vrajgen , eer men dat zoo ligt gelooft , of dan alle de dienaars des

Kevzers toen ter tyd Chriftenen zijn geweeft , of, by aldien 'er eenige

lleydenfche onder waaren, of hy dan deeze afgefchaft of behouden hadde?
Verder, waarom hy zich niet veeleer teegens de Heydenen aangeftelt

heeft, als of hy zelfs een Chriften wilde werden, om te weeten, wieby
zyn eygene Godsdienft ftandvaltig zoude willen blyven ? Voor zeeker,

de Chriftenen zouden hem in zulk een voorval heel zwaarlyk gelooft

hebben, dat hy haar meer als zyne geloofs genooten, de Heydenen, lief

hadde, daar hy zelfs ftandvaftig eenHeyden gebleeven is. Want dit wy ft

zyn bedryf wel uyt, wanneer ny de Chriftenen voor zich liet bidden,
doch zelfs noch gelooft heeft, noch gedoopt geworden is. 'tGeenedan
de befchryvinge van 't leeven van Conftantinus , met deeze verdichte

Hiftorie aanftonds in 't begin zeer twyrfelachtig maakt. f*)

9. Onder zyne Amptgenooten j Galeritts , Maximinus en Maxentitis, vervoigin.

ging het al vry verwert toe, door dien deeerfte in het begin zyne tyran- uaiTnuY;

nye zelfs ook teegen de Chriftenen niet laaten konde , en doch hier na,

door een zwaare krankheyd , gedwongen wierd , om haar te moeten vergee-

ven en dulden, (s) Waar van hy echter haalt weederom afitond , en daar

na weeder , als voorheene , woedde : waar toe de andere geen minder
luft had om dat te doen , waar in hy nogtans van Licimus in veele geleegen-

heeden weedej- verhindert wierd. Alzoo ging dan die ongeruftheydeens

deels neg altyd voort , fchoon men onder Conftantyn vreede meende te

zullen hebben. Want Licimus was , een geruymen tyd lang, onder dee-

ze regeeringe , nog zeer machtig , en hy liet noch in 't Jaar van Chri-

ftus 316. eenige gebooden (ediBay teegen alles dat de Chriftenen moch-
ten voor hebben , uytgaan , hy bracht ook niet weynige van hen op de

pynbank en ter dood. Alhoewel het Sulpicius Severus voor geen fcherpe

vervolginge houd, maar Eufebius maakt die weeder zeer heftig. Onder-
tuiTchen ging het zoo toe, tot dat hyeyndelyk overwonnen , en gedwon-
gen wierd , om in alles tot een verdrag te koomen. Waar op hy ook
ten laatften , door Conftantyn in 't jaar 324. wierd omgebragt, gelyk wy
nu haaft zullen hooren. Zóo dat op deeze wyze de uytterlyke vreede onmfton.

onder Conftantyn maar een zeer korten tyd geduurt heeft , wanneer men
byzonderlijkde andere g'rouwelijke itrydigheedenmetde.<fw<7<z«e#,ende

oorlogen met de Perfiaanen , neevens andere beroertens , daar onder ree-

kent. Door dien de partye van Licimus naauwelyks voor het Concütum
(de Kerkelyke vergaaderinge) van Aicene in ltilte gebragt was, daar het

I. Deel. B b met

(*) Eufebius lib. Vit. Conü. c.16. Sozomenus l.c. 16. (/) Eufebius vi 11. c. !ƒ.

En Lici-

mus.

derCon-
itaniyn.
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j»r ccc. met de Arriaanen weederom aanging , en zoo eenige honderd jaaren

achter malkanderen duurde, (t)

10. Maar van de uytterlyke toeftand onder Confiantinus zullen wy in

't byzonder fpreeken , of en hoe verre hy aan het Chriftendom dienft

gedaan heeft of niet. Nu ga ik tot de overige onruftige tyden van deeze

Eeuwe over, waar toe dan alles behoort , wat met de Arriaanen onder

en na Conftantyns tyden, is voorgevallen , 't geene ook hier beneeden
Toeftand by gebragt zal werden. Want , alhoewel zyn zoon Confiantius eygent-

coniün. lijk geen vervolger der Chrijlenen wilde zyn, en ook van Hilarius en an-

dere in 't eerft tot den Heemel toe verheeven wierd , zoo willen hem
echter de meefte liever voor een vyand der Kerke, of liever van deGee-

d«
v
^fh*

ftelykheid, die zich zelfs rechtgeloovig noemde , verklaaren. Dit is

gdoovi- altoos gewis, dat hy veele BiiTchoppen afgezet en verjaagt heeft, 't gee-

ne de lieden toen ter tijd, die het niet gewoon waaren , en heel gaarne

ruft en goede daagen hadden, zeerder deed , als de eerfte Chriftenen alle

Hy werd hun andere lyden. («) Waar door zy ook zoo heftig teegen deezen Keyzer
o"r ge" met fcheldwoorden uytvoeren , en hem een Antichrift , Tyran, looge-
fchoiden. naar, vervolger, verraader, een ilaaf der Ketter-moordenaars en dierge-

lyken, in opentlijke fchriften , noemden. Ja zy befchuldigden hem
zonder fchroom , dat hy Nero , Decius , en Maximianus, Saul,Achab,
Pharao en Pilatus te gelijk was, om dat hy de regtgeloovige Geeftelijk-

heid niet genoeg naar hunne zin wilde liefkoozen , en om dat hy al te

fcherp teegens hen was. (x) Zoo dat het Confiantius aan alle kanten ver-

kurven hadde. Want als hy de geene ten gevalle was , die zich zelfs

rechtgeloovige noemden , en haar liefkoosde , zoo verdroot het de Ar-
riaanen-, wendde hy zich tot deeze , zoo vielen die op hem aan , en de
Heydenfche aanhang hield daarom ook niet van hem , door dien hy
zich van de Geeftelijkheyd liet heen en weer dryven. Hy was, fchryft

'er een , al te befchroomd in de onderzoekmge der Chrijielyke Godsdienft , en

hy veroorzaakte veel tweedragt ,diehy hier na niet weeder vereenigenkonde,

hoe gaarne hy ook wilde. En, daar zy zoo zeer de overhand naamen, en

dat de woorden-ftrijd geen eynde hadde, liet hy een hoop Bijfchoppen fzaa-
men roepen , die dog ieder alles na haar eygen hoofd wilden hebben. Onder-

tuffchen gingen'er veele poften en waagens heen en weeder ; en, fchoon men
zoo veele Synoden hield, wierd dog de zaak daarom niet beeter , zoo dat de

poften daar over te niet liepen, (y)

ii. Zoo reedeneerde een Heyden van deeze ergerlyke woorden-twift

der Chriftenen, die heel wel zag , dat zy by haar voorige onfchuld en

oprechtheyd niet gebleeven waaren , en maar onder den fchijn van waar-

heid , dat geene teegens malkanderen zelfs voornaamen , dat de Heyde-
Repreringe nen te vooren teegens hen gedaan hadden. Ondertuflchen kwam haar
vanjuha.

onvoorziens een geeflel over den hals, zoo dra als Julianus in de regee-

ringe trad, en het gekijf wel haaft aan een einde hielp. Van hem valt

wel iets meer te zeggen, alhoewel niet tot ontfchuldiginge van zijnper-

zooïi, veel minder van zijn ongeloof , aan hem zelfs , maar alleen om
de waarheyd der Hiftorie te zoeken. De Schryversyveren doorgaands

dendom" zeer heftig teegen hem , als een afgevallene en vervolger. Maar zy be-

denken niet , of de Chriftenen zelfs licht niet wel een groote oorzaak en

En 2yn
aanleydinge tot zijn ongeloof gegeeven hebben : om dat zy hem onder

oeffenm. het opzicht der Heydenfche Philofophen en reedenaars , als Libanius ,Pnf-
cus

,

(t) Idem X. c. 8. & IV. C. c. 49. feqq. («) Athanafius ad Solit. vit. ag. Hieronymus in

Chron. Socrat. Theodor. Soiom. Epiph. Hilarius. (x) Hilarius adv.Conlt. Athanalius. Lucifer
Calamanus. (yj Ammianus Marcellinus lib.xxi. Petavius lib.vi. Rationar.Temp.p. 330.

gen
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cus, Edejius en Maximus in zyn jeugd gedaan hebben , van welke hy Y^c?x°'
waarlijk niet veel goeds ingezoogen heeft. Gelijk het dan ook bekend

is, dat de aanzienelijkfte BifTchoppcn hem wel gehoort , en toegejuygr.

hebben, als hy van het Chnftendom voor en teegen gewoorden-twift

heeft. Daar hy dan, onder den fchyn van een lchool-recht, zich opde
aanvoeringe der Profejfoore» , met Vlyt wel in mag geoeffent hebben, en

vaft voorgenoomen , de principia of beginffelen der Chriftencn t'eene-

maal over hoop te werpen. Anderzins is het zoo wel uyt de getuige-

niflen der Schryvers, als uit zijn gevoerd beleid zelfs heel wel te ken-

nen, dat hy een Heer vaneen groot verftand, moed en bekwaamheyd is
z>'n ,0<;-

geweeft: waartoe nog eenc groote ervaarenheyd en oeffeninge in alle

zaaken niet weynig meede geholpen hebben, alzoo, dat hy van de Hi-

Jlorie Schryvers, als een zeer treffelijk Man, en voor de regeeringe zeer

noodig , geroemd word. (V) Andere houden wel inzonderheid deeze

acht deugden zeer aanmerkelijk in hem , waar meede hy zelfs veele Re*
genten onder de Chnifenen heeft befchaamt: naanlelijk, zijne over groo-

te kuisheid en maatigheid, zijne wijsheid, geleerdheid, en welfpreekent- l"a
it0i~

heid, Cwaarom men nok zijne fchriften nu nog in zulk een groote waar-

de houd) zijne regtvaardigheid, ifandvaftigheid, en ervaarenheidinden

oorlog; en verders, zijn gezag, geluk, en milddaadigheid. (a)

12. Wanneer wy nu aan de andere kant de hoedan igheeden der Chri- Ar«i J«

tienen van dien tyd aanmerken, gelyk als die zoo aaiiiTorids getoont zul- „„.'
"

len werden ; zoo kan men gcenzins loochenen , dat 'er by deezen wyzen
man, al ftraks in het begin, veele dingen onder hen by haare huychele-

rye en ergerlyken wandel aanitootelyk geweeit moogenzyn. Dat hy zich

in zyn jeugd meede voor cen Chnften heeft uyrgegeeven,is zonder twyf-

fel na de wyze van dien tyd gefchied , daar het van weegen de influy-

pende zorgeloosheyd en gelukzaaligheyd als een rechte mode wierd, een

Chriflcn te heeten, en in alles meede zoo te doen. Desweegen niet alleen

de Chnftelykc Schryvers hier na hebben moeten befluyten,maardeHey-

denen zelfs hebben opcntlyk gefchreeven , dat hy zich zoo maar aange-

ftelt hadde, ja, dat hy een Voorleezer in de Kerk geweeft was.(£) Nu tfyt >*f-

was het hem , natuurlyker wyze , ook wel moogelyk , om eenigzins VtTrh"}-

te konnen ondericheyden , wat dat mismaakt of geveynft was, of, wat
ftenen '

uyt een oprecht gemoed voort kwam. Als hy nu , gelyk hier onder ge-

toond zal werden , aanmerkte , hoc de Chnftenen , en voomaamelyk
hunne Leeraars, zoo wel als de Heydenen , haar meefte Godsdienfl: in

uytterlyke praal en plegtigheeden itelden , en dat Ze in 't overige met 'er

daad geen rechte beetering van haar gemoed in haaren handel en wandel

betoonden, maar dat ze wel daar en teegen in alle dertelheeden , wel-

luften, en eergierigheyd , t'eenemaal als verdronken laagen
;

zoo hield

hy het, gelyk het gemcenelyk toegaat, voor onnoodig, om zich by zulk

eencn uytwendigen aanhang te voegen. Byzonder daar hunne Leeraars

zelfs hem in zyn jeugd maar alleen tot kerkenbouwen , en diergelyke zaa-

ken aanporden , daar in hy , en zyn broeder Gallus, als om de eer ftry-

den moeften. (f) Insgelyks , daar zy alle het , op ecne zeer ergerlyke

wyze , met fmaaden , lallcren , vervolgen en andere grouwelen , teegens

malkanderen gelaaden hadden; en dat de zwakfte , en wel meeft de on-

fchuldige hoop, van de groote onderdrukt wierd : om niet te zeggen,

wat al moorddaadigheeden , en andere groove ondeugden , hy al aari

Bb 2 Ccrt-

{%,) Jornandes lib. 1. hiflor. Infcript. ap. Smctium Rccenf n. 13. y. 16. p. ifö. (a) Amm.
Marcellinus L.xxv. Conradus Ufpergenf. &cx iis Lcünclavius l.a. Acla Efudit. Lipfien. A. 96.
M.Nov. P.4S9. {b) Eutropius. 1. c. Marcellinus l.xxi. Theodoritus 111.C.2. (^ Scaomfc-'
nus V. c. 1.
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p,t ccc. Conftantius zag , die hem zelfs ook al naar 't leeven hadde gcftaan , zoo
*" °D

*

dat hy zich dierhalven wel noodzaakelyk in een kerkelyk kleed moeft

fteeken , en als een voorleezer zich houden , om veylig voor zyne laagen

te weezen, niet teegenftaande dat hy deeyge broeder van zyn Vader was.

(d) Dit zelve nu kan hem naderhand ook wel bewoogen hebben , om de

partye van zulke gehaate lieden aan te neemen , door dien hy den on-

billyken handel der Catholyke teegens hen heel wel zag, gelykwy dezel-

ve hier doorgaans ook konnen erkennen. Waar op dan ook de klagten

™Sed« der rechtgeloovigen flaan , naamelyk , dat hy de Novatiaancn , Donati-
verdrukte, nen ^ jlrriaanen en meer andere , gehandhaaft , de verdreevene herfteld

,

en befchermd heeft , dat hy het voorneemen der yveraars verhinderd , en

haar zelfs gedwongen heeft, dat zy de kerken der ketters , die van haar

omgehaald waaren, op haare koften weeder moefte opbouwen, (e) Welk
laatfte hem voorzeeker niet moogelyk geweeft zoude zyn , by aldien dee-

ze den twift niet al gewoon geweeft waaren.

vryheyd x 3- Zyn maniere van doen , ontrent den Godsdienft, in het begin

"enft on!"
van zyne regeeringe , was deeze. Hy ftelde als een grond-rcegel voor af,

d«hcm. en bekende opentlyk,dat men niemand tot den Godsdienft moeftedwin-

gen. (f) En daar meede maande hy haar ook tot vreede aan , zeggende :

dat de Franken en Duytjchen als barbaaren hem immers gevolgd hadden , zoo

zouden zy dog ook zijne aanmaamnge tot eenigheyd tvaarneemen. Alzoo
gaf hy de Leeraars der Chriftenen daar meede te verftaan , dat haaren

harden handel teegen de Heydenen , Jooden , en haare eygene geloofs-

genooten, die eenigzins van een ander gevoelen waaren, onrechtvaardig,

en ftrafbaar was , en hem ook ten uytterften mishaagde : hoe kwaalyk
zy ook gedaan hadden , dat zy het geweld en de ruft tot hier toe zoo
zeer misbruykt hadden , en teegen andere zulke dingen voorgenoomen

,

die zy te vooren by de Heydenen zelfs eerft verdoemd hadden. Waar
by zy zich met reeden hadden te beproeven , hoe het haar behaagen

zoude , by aldien op die tyd een Vorft ook eeven alzoo met haar han-

delde, als zy tot nog toe met andere hadden gedaan. Daar op wilde hy
in der daad zyn ernft bewyzen , liet de Biflchoppen , die van machtiger

partyen verjaagd waaren , weeder in het bezit van haare plaatzen ftellen,

gaf hen haare beilaagene goederen weederom , en hy deed de dwingelan-

dye der Kamerlingen aan het Hof ophouden , die tot nog toe alles ver-

dorven hadden. Verders toonde hy zich teegens een iedere gezintheyd

t'eenemaal onzydig en onverfchillend , zoo lang als zy zelfs maar ftil

zjmebe- bleeven. (g) Ja hy bejeegende de voornaamfte Leeraars , Greyrius Na-
t«p-n?de zianzenus , Bajïltus, Caj'arws, en andere, met de grootfte beleefdheyd

^oovige." en goedheyd, gelyk als men nu nog uyt zyne brieven , daar in hy hen
noodigd, kan aanmerken. Ja zoodaanig zelfs , dat ook -Hrtarius hem
teegen Conftantius al prees , door dien hy om zynent wil veel lafter ge-

vyand- leeden hadde. Met alle het welke hy echter niet verhoeden konde , dat

Kchwin"- de Rechtzinnige zulks in hem niet voor louter bedrog , geveynftheyd ,

hcm.
cêcn en boosheyd duydden, en hem ten minften daar van de fchuld gaaven ,

(onaangezien hy uytdrukkelyk op de vreede drong) als of hy daar door
de nnnifteria of bedieningen teegens eikanderen wilde ophitzen , dewyle
hy naamelyk de arme ballingen weeder hadde ingeroepen, (h) De Hey-
denen oordeelden van hem, gelyk als Marcelhnus fchryft, dat hy de er-

vaarenheyd zelve tot een grond van zyn voorneemen gelegd hadde, na-

demaal

(d) Socratcs ui. c. i. (e) GregoriusNaziam. Orat. in Julian. Sozomenus V.-c. f. Socrate>
in. i. Rufinus 1.31. (Eutropius x.) (f) Sozomenus V.c. 4. (%) Idem c. f. Hieron. Dial.
contr. Lucif. (b) Ibid.c.4. Socrates 11 1.0.12,17. Zofimus ui. hiltor. c.u.
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dentaal by gezien hadde , dat geen wild beeft teegens den menfch zoo grim-
/ót cd

CC '

mg was , als de Chriftenen teegen malkanderen. Om welke reede hy zig

dan ook na den aart der zoo-genaamde Chriftenen heeft gefchikt , die nu
reeds al van weegen deezen grouwel , niets minder als Chriftenen kon-
den heeten, en de Heydenen maar tot een fpot en ergernis verftrekten.

Ja, daar deeze voorheene niets met eenige grond van ergerlykc dingen
achter haaren rugge konden uytwerpen , fpraaken , of fchreeven zy nu
zonder eenige khroom van de boosheyd der Chriftenen , en wel voor-

naamelyk van de wreedheyd der zoo genaamde Rechtzinnige teegen hun-
ne partyen. Waar uyt dan ook heel licht te vatten is , hoe zoodaanie zyne ft^

een oordeel en argwaan van de Chriftenen hem moet behaagd hebben , teegende

fchoon het hem niet tot wraak of beftrafhnge konde brengen. Gelyk hy yvmars.

dan ook een zeekeren Bifichop niet ftrafte, die hem in 't openbaar vooreen
Atheifti en Man.meluk fchold , als meede, dat hy die van Antiochm voor
alle haare fmaad woorden , niet ftrafte. Zoo wcynig ontftelde hy zich Enomhou.

ook, wanneer men aan zyne onthoudinge van alle bloedige vervolginge bloedige".

zulke inzichten toefchreef , dat hy naamelyk aan de Chriftenen deeervan ™rvüls,n*

de martelboon niet gunde, welke zy doch behalven dien zoo zeer vreef-

den, en die ligt maar weynige van haar, by zoo grooten verderf , zou-

Iden
verkreegen hebben ; of , dat hy voor de overgroote meenigte der

Chriftenen gevreefd heeft • of, dat hy Cotijiantuts daar meede heeft wil-

len te fchande maaken,en zoo voort , daar ondertufïchen de Heydenfche
Schryvers zelfs deeze zyne goedheyd roemenswaardig houden , die hem

,

in plaats van de Chriftenen , die het niet erkenden , om dat zy daar

door befchaamd wierden , daar voor danken.

14.. Niet minder fchimpen zy op zyne maarigheyd en fpaarzaam lee- Matigheid

ven, onder voorwendzel , als of hy het Roornjche Rijk in verachtinge SamhVj

hadde gebragt, of het tot fchimp van Conftantius gedaan , dat hy het o-
"
u

n

s .

Julia "

vertollige hofgezin , beneevens de koks , kamerlingen of Eunuch<i , en

alle diergelyke gefpuys, afgefchaft hadde. Men fchaamde zig zelfs met
onder Chriftenen , te fchryven, dat dit wel een Wysgeer hadde moogen
doen, maar geen Keyzer j eeven als of naamelyk een Keyzer niet inge-

toogen behoefde te leeven , en alle pragt en welluft van Conftantyn en

van andere noodzaakelyk moeft navolgen. (1) Wat aangaat de vervol- of «o

ginge der Chriftenen, die hem werd te laft-e gelegd ; zoo moet men wee- l"™™
ten, dat 'er altyd wel veele dingen gefchiedden, welke zulk een ge- ^"JJ^"

1

moed, als hy hadde, wel tot wraak opgehitft zouden hebben. Om maar h« fc -

aan een voorval te gedenken , de Chriftenen hadden te Alexandrie een nerchri.

heymelyke winkel van Heydenfche Afgooden, en daar in allerhande werk- wace'nheyï

. t.ygen gevonden. Dit toonden zy in 't openbaar aan de lieden , en ze h"n!"
s

kwelden zonder ophouden de Heydenen daar meede. Waar door die

opgehitft wierden , en veele Chriftenen befchadigden , en ombrachten.

Doch Julianus liet dat van de Chriftenen zoo heene gaan , en beftrafre

de Heydenen over haare misdaad, (/fe) Op een ander maal had hy bevoo-

len., het lichaam van de Martelaar Babylas weg te doen,dewyl daardoor

geen wonderen meer gefchiedden. Daar dan de Chriftenen , tot een ver-

driet en fpot van hem, zulk een gefchreeu aan vingen , dat het tot aan

den heemel toe klonk , en hem tot grooten toorn bewoog. Waar meede
XX dan de zaak nog erger maakten , en de eerfte Chriftenen niet na volg-

den , die haare vervolgers zoo niet bejeegenden. (7) En aldus was 'er

een geduunge kibbelinge onderx
de partyen , in welke Julianus de Chri-

ftenen dikmaals het woord en de leer van Cht'iftus voorhield , en haar voor-

Bb 3 wierp,

(») Socrat. 1 1 1 . c. 1 . (k) Sozomcnus v.c. 7. (/) Rufinus 1. c. 35".
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wierp , dat zy die niet meer hielden. Ondertuflfchen heeft hy zig, naar

het getuygenis van alle oprechte Schryvers|, van bloed en moord al-

tyd onthouden , en , daar hem van eenige onbedachte Schryvers , en

in de Martelaars boeken de fchuld van gegeeven werd , zulks kan niet be-

weezen werden , en het verraad zich zelfs ook terftond , in de vertellin-

ge. Ta men zoude met recht wel moogen twyfTelen , of Julianus de

Chrijtenen, of deeze Julianus vervolgd hadden.

1 5

.

Het ging gemeenelyk op dien tyd toe , gelyk iemand van een Chriflen

verteld , dat hy met Julianus omgegaan hadde , waar uyt men zien kan,

welke partye de andere na den reegel der beicheydenheyd , ik wil niet

zeggen , des Chriftendoms , beeter bejeegend heeft. De zoon van een

voornaam man te Beroe had zig tot het Heydendom begeeven , en was

daarom van zyn vader verftooten en onterft geworden. Julianus had dee-

zen te gaft genoodigd, en zette den zoon met hem te zaamen aan een

taafel , fprak hem daar over aan, hem vermaanende,dat hy dog een an-

der tot zyn gevoelen met geweld niet wilde dwingen, en zyn zoon laa-

ten gaan, door dien hy hem insgelyks tot zyn Godsdienft ook niet dwong,
daarhy, als Keyzer , wel magt toe zoude hebben. Maar, in plaats

dat deezen man eenige Chriftelyke zagtmoedigheyd , of ten minften
,

eenige eerbied teegen den Keyzer had behooren te bewyzen , of te be-

denken, dat hy met zulke middelen en manieren van doen den zoon tot

een huychelaar zoude maaken, zoo hy al afftond, en den Keyzer alleen

maar ergeren en te rug ftooten, antwoordde hy hem met eene groote hee-

vigheyd , Spreekt uiv' Majejieyt nog voor dit helfch'gedrogt , die, uyt

vyandfchap teegen God de hogen voor de ivaarheyd gekoozen heeft ? Dog
de Keyzer (lelde zig al weederom zeer vrjendelyk aan , en vermaande ,

als een Heyden, den Chriften, dat hy dog zulk fchelden en lafteren zou-
de laaten vaaren , waar op den zoon beloofde , dat hy zorg voor hem
zoude draagen , door dien hy den vader dog niet beweegen konde. Ee-
nige verhieven deeze zaak als een heldachtigen yver en vryheyd van dee-
zen man, ja als een proefftuk, hoe gering de Keyzer de Chrijienen ge-

houden heeft , (m) alle het welke of het met de grond van het rechte

Chrijlendom al wel overeen komt , mag een rechtfchaape Chriften oor-

deelen. Ik vinde ten minften wel zoo veele onchriftelyke en ergerlyke

bejeegeningen der Chrtftenen reegens deezen Keyzer aangeteekend , dat
die hem niet als tot verfmaadinge en vervolginge van alle goede dingen
hebben konnen brengen.

16. Verders verhaalen de Schryvers zyne vervolginge teegen deChri-
ftenen op deeze wyze : naamelyk , dat hy de Chriftenen maar Galileers

genaamd, en haare waakingen by de graaven en meer andere dingen, uyt-

gelacht hadde. Waar in hy wel licht zoo kWaalyk niet gedaan heeft.

Daar en teegen heeft hy ook haare goede ordeningen wel dikmaals ge-

gepreezen. Verders dat hy Conftantinus en Conflantius dikmaals door-

geftreeken , en het vaandel met den naam van Chrijlus afgefchaft hadde,
en zoo voort. Het eerfte verdroot haar , dewyl zy niet meer gewoon
waaren iets van hem te lyden , maar hem dikmaals ,tien maal erger

toenaamden en fcheldwoorden na-gaaven. Het andere gefchiedde niet

zonder grond, en het derde liep op een by- geloof uyt. Wat ondertuf-
fchen van het gemeene volk dikmaals teegen de Chriftenen in een oproer
gebeurde, dat moeft hy veeltyds op zig neemen , als of hy het zelfs ge-

dicht of gedaan hadde, hoe ernftig hy daar ook teegens protegeerde , en
met ftraffen dat zocht af te weeren. Maar , dat hy terftont alle klaagen-

de

(m) Thcodoritus 1 1 1 . c. z%.
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de Chriftenen niet te wille heeft .rillen zyn, als zy wraak of ftraffe tee- £"

Cu
CC '

.
gens haare vyanden gevorderd hadden , zulks deed hy dikmaals daarom,
om dat hy zelfs volgens de natuur, zulks voor onrechtmaatig hield, en de
Lhrijlenen na de woorden van haaren Meefter moeft oordeelen. Waar
door hy haar.altyd deffelfs woorden voorhield , en haar daar meede dik-
wils recht fchaapen befchaamde , dat zy niets diergelyks meer met der
daad beweezen, en nogtans navolgers van Chriftus wilden zyn, ook an-

dere daar toe hielpen brengen. Klaagde iemand over een ander, dat hem
onregt gefchieddc, zoo kreeg hy tot antwoord, Als u iemand op de eene

yyenggjlaatj zoo bied hem ook de ander aan , en zoo voort. Deezc en
diergelyke regelen hadden de Chriftenen toen ter ryd meeft alle al ver-

gecten, en het gefchiedde, alzoo niet by toeval, dat zy van de Heydc-
nen weegens haar verval wederom erinnert enovertuygd moeften werden.
De andere klagten over de verheffinge en voortogtder Heydenen , mog-
ten veckyds eerder een afgunft teegens haar , als een rechten yver voor
God en zyn eer te kennen geeven, dewyl zy gemeenelyk over uytterlyk

voordeel, eere, en bekwaamheyd klaagden , die Julianus de Heydenen
en met de Chriftenen toegevoegd hadde. Gelyk als hy ook met dit voor-

werp hen befchaamde, als hy zeyde, dat Mariaas Zoon zulke koftelyke

vaaten en zaaken niet vari nooden en hadde , als zy by het.Avondmaal
en anders gebruykten. (n)

ij. Ook was 'er een groote klagte teegen hem , dat hy de Chriftenen ^bod

had verbooden , by de Heydenfche Profejjoren te ftudeeren , op dat zy i«.

de Redenkonft (Logica) en Wysbegeerte (Philofophia) niet leeren zou-
den, en alzoo met haar reede-twiften konden, met die bygevoegde oor-

zaak, dat de Chriftenen , volgens haare prwcipien 3 geene Reedenaars of
Wysgeercn moeften werden , maar alleen eenvoudig gelooven. Alhoe-
wel andere recht het teegendeel verklaaren, en zeggen, dat hy de Chri-

ftenen hadde verbooden , andere te leeren , en dat hy in teegendeel de

kinderen der Chriftenen aan Heydenfche Leeraars hadde overgegeeven.

(0) Ten minften zal hy met dat verbod van de Heydenfche geleerdheyd

het waare Chriftendom geen fchaade toegebragt hebben , 't geene Apol-

Unaris wel bezorgde, die toen ter tyd al een nieuwen Homerus fmeede,

op dat die dingen dog geen afbreuk mogten lyden. Waarom ook de

Heyden Ammianus Marcellmus , na zyn gevoelen zoo flegt van de Chri-

ftenen redeneert , door dien de Heydenen de Wysbegeerte tot de geluk-

zaligheyd in alle manieren voor hoog uoodig hielden. Uyt deeze en alle

andere vertellingen der Chriftenen ziet men dan , dat zy in alles haaren vyand-

haat al te openbaar beweezen , en ook van zyn goeden handel kwalyk chnftenen

geoordeeld heben , 't geene onzydige mannen ook gaarne toeftaan. (/>) "cm.
1 *

Die het dan voor raadzaam achten, dat men de zaak van den Godsdienft

hier in aan een kanr^ moet zetten, als men van zyn perzoon zelfs iets heel

naauw wil onderzoeken. Waar van daan hem ook, zonder eenigc grond,

de verwoeftinge des Roomfchen Rijks werd geweeten , die egter Jovianus

zyn nazaat, die een Chriften werd genaamd, openbaarlyk veroorzaakte,

daar Julianus in teegendeel zoo groot eene overwinninge teegen de Bar-

baren behaald heeft. Dog dit behoord eygentlijk niet tot deeze plaats,

alhoewel ik egter van zijn dood nog iets zal moeten zeggen , die in 't
Zyn dosd-

gemeen als zeer grouwelijk befchreeven werd. -Gelyk dan ook in zom-
mige Prediktb^eken en andere gemeene legenden dikmaals herhaald werd,

dat hy na eene ontfangene doodelijke wonde , een hand vol bloeds in

de

(*) Auöores diéti. (o) Rufinus 1. c. 31. Eungrius in Vitis Philof. in Mufonio. Ambrofius

ep. 30. Augullinus de C. D. o if. Julianus Imp. ep. 24. (/>) Leunclavius A|.ol. pro Zolimo
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ï-«' ccc. de lucht zoude gefmeeten hebben , en gezegd , O Galileer nu hebt gy em-

delyk overwonnen ! Dog niet een eenig Schryver ftemd met den ander in

de minfte omftandigheeden van deeze vertellmge over een, daar, tot een

voorbeeld , wel zefderleye gevoelens weegens de zoorc van 't geweer te

vinden zyn , daar hy meede gekwetft is geworden, (q)
Fabelen 18. Nog te weyniger koomen de getuygeniflen van dit hoofd-punt
daarvan.

oyer £en ^ en zomm jge maaken het verdigrzel al te handtaftelijk , wan-

neer ze voorgeeven, dat hem een Engel zelfs doorftooken heeft , ande-

re, dat het een Duyvel of anders iets onzigtbaars heeft gedaan. (V) Ge-

lijk als ook de fabel van zelfs vervalt, welke de beroemde Gregorius Na-
zianzenus , uyt zwakheyd van zijne eigene hertstogten, (welke in zijne

vertoogen , teegens hem gehouden , heel kennelijk zijn) op de baan

brenet, als of de aarde het lichaam hier na verflonden hadde. Door
welke handtaftelijke onwaarheeden de Heidenen maar geërgert , en de

waarheid te fchande gemaakt is. Onder de Ouden verhaalt 'Theudoretus

maar alleen dit gedagte voorval , en maar bloot op het voorgeeven van

eenige, daar hy niets voor gewis van kan verzeekeren. Uyt deezen heb-

ben het eenige nieuwe Schryvers daar na genoomen , maar de voorzig-

tigfte gaan het liever als een fprookje voorby ,, of maaken de zaak nog
verwerder en verdagter , als zy zeggen , dat hy , in plaats van deeze

woorden, teegen de Zon in toorn gezegd zoude hebben : Vcrzaadigt u

met mijn bloed ! Insgelyks , O Zon ; gy hebt Julianus omgebragt ! (Y)

Maar, m plaats dat andere zijn fnelle dood verzeekeren willen , ver-

klaaren de meefte, dat hy nog een lange reede gevoert , en veel van de

ziel gefprooken heeft. (Y) De Heydenfche Schryvers moeiten onder de
volgende Keyzers daar van wel ftil fwygen , en de Chriftenen gaan de
meefte omftandigheeden , en byzonder den daader , als een ongewiffe zaak

,

voorby, fchoon zy de geleegenheyd wel hadden , om de Heydenen de
fchuld daar van te geeven , en dat ze ook onder de Chriftenen de vry-

ofde heyd volkoomen daar toe hadden. Zoo dat zy den daader wel niet ver-

juilanu"" fweegen zouden hebben , indien het een Heyden was geweeft , nade-

hebben"
8 ' maal ^e fchuld van deeze moord van de Heydenen wel uytdrukkelijk

aan een Chriften gegeeven wierd. Want deeze zeyden opentlijk , dat

die geene Julianus zoo raoorddaadig omgebragt hadden, welken het niet

meer geleegen kwam , dat hy langer leefde , en die hem ook te vooren

altyd zeer veele laagen gelegt hadden. («_) Ja, dat nog meer te verwon-

deren is, de Chriftenen loochenenden deeze daad zoo niet t'eenemaal,

dat zy het. niet veel eer voor waar hielden, en zig daar wel onbefchaam-

delijk over beroemden. Zy geeven ook deeze oorzaak daar van , ('t gee-

ne haar de Heydenen wel gefchaamt zouden hebben ) dat alle volkeren

die geene gepreezen hebben, welke een lyran om 't leeven bragten. Ja
zy roemen het, als een heerelijke en gantfeh onftrafFelijke daad, dat de

moordenaar daar door zig dapper voor zijn Godsdienft heeft uytge-

floofr. (x) Waar by andere nog een grol voegen , als of de H. Maria
aan Bafilius in een gezichte vertoont hadde , dat de H. Mercurius den
daader daar van geweeft was. (y) Booven welk onbefchaamt gevoelen niets

grouwelijkers en voor de Heydenen ergerlijkers kan bedagt werden , waar
uyt ook het verdorve weezen der Chriftenheid toen ter tijd al zoo klaar

als de Zon te zien was, én dat nog wel van die geene , welke het zuy-

verfte

(?) Libanius Orat. Socrates. Sozomenus. Cedrenus. Zonaras. Marcellinus. Sextus. Rufus.
Viïior in Epitome. (Ignatius.) (r) Theodoricus iii, c. zy. Gregorius Nazianzenus orat. 2.

(s) Nicephorus x. c. 35-. Sozomenus. Philollorgius Chronicon Alexan. Chryfoftomus orar. adv.
gentii. Auguftinusv. de Civ. Dei c. 2T. (*) Ammian. Marcell. lib. xxv. Libanius orat. run.

(») Idem ap. Sozomen. lib. vi. c. 1. (x) Sozom. (7) Damafccn. orat. 1. de Imag.
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verfte geloove.wilden hebben, dat ook, na haaren zin, met zoo grou- l"'Co
CC '

welyk eene moorddaadigheyd wel konde beltaan , ja nog pryzens waar-

dig was.

19. Dit zal voor ditmaal genoeg hier van zijn , fchoon 'er nog wel

veel overfchietj niét ergens tot orifchul'diginge van eenig ongelijk, of
Heydenfche grouwel , maar tot eene onpartycligekenniile der Htflor ifche

\vaaiheyd. Om dan op onze ordre weedcr te koomen , zoo kan men
hier uyt wel heht befluyten, dat d<.x/c ryd der Chriltenen, onder Julia-

/.'."j, niet zoo wel onder de vervolgingen, als wel voor ceni^e onder-

diukkinge te reekenen is. Aangezien hy meer van haar aan verachting,

kwaade achterklap, beschuldigingen en diergelyke , als zy van hem ge-

leeden hebben. Gelvk ook de tyden van Valens niet onder de reirte ver- Rcg«"'»g<-
J J èr* van Vu—

volgingen behooren; alwaar, voor eerlt, niet alle de partyen der Chri- ïcn».

itenen, maar alleen de eene , wat uytgeitaan heeft, en zulks maar in

'tOflfleu, daar hv alleen wat te zeggen hadde. Daar ondertuflehen niet of h" ""
•J * <-'*--*

j\c vervul-

al leert elders alles veylig en geruit was , maar dat ook , midden in zyn ge- pw &e-

bied > de hoefden der partyen j te weeten Athanafius , Bajïlius en Na-
zianzenus, vry uytgingen, fchoon men haar nu en dan wel wat dreigde,

en op haar aandrong. De vervolginge raakte dan wel meelt eenige on-

rultige Biflchoppen , welke by haare gewaanden yver dikmaals nier zon-
der (chuld ofeen kwaad geweeten moeiten lyden. Onder deezewaaren wel
de voornaamlte Eufebtus van Samofaten-, Pelagius, Barfes , Petrus, Me-
lelttis en andere, (c) En het is gewis, dat zulke Heeren wel gaarne ruft

gehad, en niemand op hun zeer getreeden zouden hebben, als zy maar
van de geeltelykheid met vreede gelaaten waaren geworden

;
daar in tee-

gendeel die geene , welke by hen gehoor hadden , haar teegens haare

teegenpartyen ophitlten , of de andere , met haaren gewaande yver voor
de ingebeelde regtgeloovigheyd , met lchelden en verdoemen het zoo
verre dreeven > dat zy daar door genoodzaakt wierden , om acht daar

op te moeten flaan. Het eerlte is van Valens klaar, die zig van Eudoxms,
BilTchop van Conjlantinopolen , door hulp van zyne gemahnne zoo liet

inneemen,dathyhemmet een lichaamelykeneed fwoer, dathyde regtge-

loovige uyt het land wilde dryven , Qa) welk toezeggen hy dan by zyn
ziel te houden gefwooren had, en alzoodoor de Leeraars zelfs tot moord
en doodflag vervoert wierd, gelyk het dan dikmaals alzoo toegaat.

20. Voorts kan een verftandig Man uyt dit alles wel afneemen , hoe onrutiin

dat alles, na den uytterlyken toeltand, in deeze eeuwe daar heel anders

uytzag, als in de voorige> want, of het wel op de gedagte wyze inden
aanvang nog onder de Heydenen uyttermaaten fcherp toeging, zoo hield

dog de vervolginge op eenmaal fchielijk op , en de lieden begonnen al

voort eene inbèeldinge en lult na goede daagen te bekoomen. Deeze
veyligheyd verleydde haar zoo verre, dat zy zelf onder malkanderenon-

eenig wierden, en eikandere dikmaals veel heeviger vervolgden , als de

Heydenen haar te vooren gedaan hadden. Den handel van julianus tee-

gens haar was waarlyk maar een kinderfpel , teegen de grouwelyke be-

dryven , die onder de partyen over geringe zaaken voorvielen , en het

mogten wel te regt de ergfte vervolgingen heeren , Wanneer die geene,

welke Broeders moeiten zyn, eikanderen zoo grouwelyk in 't hair zaa-

ten, dat het zelden zonder bloedltorten afliep : dog ik laate met voor-

dagt na, om hier verder van te fchryven , en Wil liever onderzoeken i

hoe het toen onder die Keyzers toegegaan is , welke men geene vervol-

ginge der Lhrifienen toefchryft. Welkers bericht een noodzaakelyk be-

I. Deel. C c grip

(z.) Theodoritus fv. c. i7-feqq. Sozomen.vi. Socrat. iv. BafiliusM.ep. (a) Theodoricus.

deeze

ecuwj.
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grip van deeze ganfche eeuvve geeven kan , als het , mej het geene nu

"" CD
'

reeds al gefchied is , na behooren wel werd vergeleeken. En door dien

de meefte voorvallen zig in de bedryven van zeekere Keyzers verdeden ,

zoo zal ik haare tyden daarom ook alhier in 't korte voorftellen, teneyn-

de de toeftand der Chriftenen daar uyt na derzelver voornaamfte Huk-

ken, duydelyk mag gezien werden.

HET TWEEDE HOOFDSTUK.
Kan den toeftand der Chriftenen onder de uytterlyke ruft ; en wel insonder

heyd, onder Conftantyn de Groote.

D
§. i.

E Keyzers nu , onder welke de Chriftenen , en wel inzonderheyd

de zoogenaamde rechtgeloovige, zig na de gemeene meening wel

bevonden hebben , waaren in deeze eeuwe Conftantyn de Groote , Jovia-

nuSj Kalenünianuss Gratianus , Kalentimanus de )onge , enTheodoJius de

Hiftdrie Groote. Van de eerfte is het de moeite wel waardig , om het voornaam-

(unnnüs fte van den beginne aan op te haaien , om dat zyne Hiftorie voor allean-
de Groote. ^Q Z£er |-,efaarn<j [s _ Daar wy dan voor af Hellen , het geene van de Schry-

,

vers van deeze tyden in 't gemeen, en van Conftantyn in 't byzonder
; als

meede van de geloofwaardigheyd van Enfebius , en van andere in onze

Afbeeldmge der eerfte Chriftenen is ter needer geftelt, het geene onze voor-

genoomene kortheyd niet toelaat , om hier ter plaatze weeder op te haa-

Hetb ut len. De intreede en aanvang van zyne regeeringe is dan voor alle din-
vanïyne gen aanmerkelyk , die men terftond met eene handtaftelyke fabel won-

Fabeihi«'
derlyk , of veel eer bedenkelyk , maaken wil, als of naamelyk een Engel

«n - aan Conftantius zyn Vader hadde bevoolen, om hem het Rijk toe te ver-

trouwen, (aj Het geene iemand eeven zoo weynig gelooven zal , als,

dat andere voorgeeven , dat hy van hem in 't byzyn van den Raad en

van 't volk tot Keyzer beveiligt is geworden, (b) Aangezien de overige

Schryvers hier teegen nog deeze zaak, nog eenigen anderen tytel tot het

nazaatfehap noemen, of iets breeder weeten by te brengen, als dat hy
Nazaat- alleen volgens het regt der natuure, het Ryk bekoomen hadde , en by
zynên™ de lykftaatzie van Conftantius van het volk daar voor wierd uytgeroe-

pen. (7) Daar dan het Krygsvolk,na de wyze van dien tyd, niet weynig
toe heeft geholpen , by welke een groot , ja het meefte deel van zulke zaa-

ken ftond. Deeze hadden de hoop van een groote vergeldinge gevat, die

zy van Conftantmus verwagten , om dat hy zig altyd op hoop van 't Key-
zerdom milddaadig teegens de Soldaaten beweezen hadde. (d~) Endoor
zulke middelen heeft hy hier na ook de Krygslieden alryd in eene toe-

geneegenheyd tot hem gehouden , waarom hy ook zeer veel gelds op
zyn eer heeft moeten verfpillen , gelyk als een ervaare Hiftorie Schryver
zulks ook heel wel aanmerkt., (e)

zyneon- 2 . Om dit nu te beeter te verftaan , zoo is aan te merken , dat hy voor
bootte. de echte kinderen van Conftantius , en die van zyne echte gemaalinne

Theodora, in de verkiezinge voorgetrokken wierd , onaangezien hy een
onechte Zoon , en van eene onechte Moeder gebooren was, (katfxvii pn-

ifit aJè jcafét vó^ov £uveA0own>s yt^ovas,) item, uyt een duyfter huwelyk, (ex

ob~

(«j) Zonaras in Diockt. Tom. II. p. 246. (b) Nicephoms vu. c. 19. (( ) Eufebius 1. v.

C. M. c. if. 16. 1S. &VUI. Hift. Eccl.aó. &ult. ld) Zofimus lib. u. c. 9. (*) Lcun-
clavius. 1. c.



II.Hoofdft. HISTORIE. 203

obfcuriori matrimonio) (f) Dceze dan is Helena eeweeft , daar zich Con- J»«ccÜ
tl . cf ii- 1

tot CD.
Jtantius eens, op een reys naar irapanum , op de toelaatingc van haar i[ei«„w 3

eyge Vader, zyn waard, by gevoegt 3 en haar booven zyne echte Vrouw teDby*1*

tot zig genoomen haddc, zynde van haar eyge Vader by hem gebragt,
gelyk als eenigc zydige Schryvers ltaande houden , daar ze dan
nog zommige imaakcloozc verdigrzelen byvoegen. (g) Andere noe-

men haar wel uytdrukkelijk cene byzit , als ook ftabularia , die een her-

bergier tocgehoort hadde, (/./) en haar verbond noemt men een onechte
trouw. (Y) Al het welke zoo veel te zeekerder is, door dien de Chrifte-

ne Hijtorie Schryvers van dit alles , uyt cerbicdigheyd tot den Keyzer
t'eenemaal itil zwygen , wiens roem zy daar meede niet willen vermin-

deren. Schoon zy wel toeftaan , dat dit te Trapanum gefchiet zoude
zyn, en dat Conflanttnus daarom die plaats hier nxllelenopolis heeft wil-

len noemen, (k) Maar dat haar Vader een Koning in Britanme zoude
geweeft zyn ,

(l) zulks is al over lang weederlegt,door dien de verftan-

digfte loochenen, dat hy in Britanme gebooren is , alhoewel hy in dat

Eyland het Keyzcrdom verkreegen heeft, (m) Dog het zy daar meede o°rf°g

als het wil , in 't begin betwilhen hem egter veele het Keyzerryk , en feUtnciuf,

Maxentius, zoon van Maximianus Herculeus, liet zig ook tot den troon

verheffen j uyt het welke, en ook uyt andere bedryven , zwaare oorlo-

gen ontftonden , zoo dat die korte en ydele eere des Keyzerdoms aan

Conflantyn zeer veel bloeds heeft gekoft. Uyt welke en veele andere

omilandigheeden het den Leezer vry ftaat te overweegen , of hy al-

leen na de goddelyke raad , en niet door menfehelyke hulp , tot het

Rijk gekoomen is , gelyk zyne gunflgenooten wel voorgegeeven heb-

ben, (u)

3. 't Geene men verders van zyne bekeeringe tot het Chriftendom BCk«ri, &e

roemd, ftaat zoo valt niet, als veele zig wel mochten inbeelden. Wil &££?&
men op de eerfte waare aart des rechten ongeveynsden Chriftendoms zien, c

h\
root

h

e
.

toc

zoo loochenen het de verltandige met malkanderen t'eenemaal , dat hy «endom.

ooit een oprecht Chrifteh geweelt is, maar zy zeggen, dat hy , als een

verzoeker en bedneger gedoopt is geweeft. Hy is in de Kerk. ingegaan 3 vangeioo-

fchryfd een beroemd mx\\,met als een waar en volkoomen Chriften,('tgeen
v,ge>

in der daadgoed en te wenfehen geweeft was 3) maar hy heeft met zig daar

in gebragt hoogeftaat , eere, raapenen , zeegepraaien, hoogmoed, enpragt:

dat is 3 hy ts onder het geleyde des Satans in het huys van Chriflus inge-

gaan 3 en hy heeft iteegens alle moogelykheyd , twee hoofden of rijken te zaa-

men willen vereenigen 3 als dat van God , en van den Duyvel. (0) En een

ander bekend , dat de weereld met haare welluften , hoogmoed , en gierig-

heydvan hem met geweld toen ter tyd in de Kerk gebragt en ingedrongen

is. (p) Ook , dat alle hoovaardye en weelde heeft op eenmaal onder de Chri^

(lenen de ovei hand genoomen , zoo dat hier na geen verbieden meer geholpen

heeft, (q) Dat deeze en andere Schryvers nu na de waarheyd, zulks ge-

oordeeld hebben , is uyt veele ooirkonden gewis. Ten miniten heeft hy
Cc 2 eerft

(/') Zofimus 1. c. (g) Nicephorus vu. c. 18. Zonaras Tom. ui. p. I. Jofephns. /Egyptius.

(b) Caflïodorus in Chron. ad Ann.x. Dioclec.Beda lib. i. Hiltor.Eccl.c.8. Arnrbrof.Orar. Fun,

in Theodof Qohelinus Perfona 7Et. vi. Cofmodrom. c. 13. Conradus Urfpergenlis Zolïmus.

Orolius. Chronicon Alex. {t) Eutropius lib.x. (*) Socrates l.c. 17. Rhcavienfem vocat Eu-

tychius Orig. Alcx. (/) Wilhelmus Malmesburienh's. Joh. Sarisburienlis. Gobelinus. Guil.

Cambdenus Britano. p.57°- Üflèrios Ant. Brit. p. 174. Baronius Ann.CCCVI. n. f. Sponda-

nus ad h. A. Drelterus p. H. Ilag. p. 32,3. {m) Liplius lib. iv. de Magnit. Rom. c. u. & not.

p.120. Bcda Hiltor. Angl. c.8. (») Eul'cbius 1. vit. C. M. c. 18. (*) Benedittus Presbyter ap.

Sandiuml1b.11. H. E. init. (o) Rittershulius lib.vi. Lccl. S. c.17. (/>) Zieglerusprxf.de

Epifc. (y) Spanhemius Introd. H. E. Sec. iv. pag. ioj. Confentit Petr. Cunsus prxf. ad

Julian. Csef.
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eerft al ontrent zes jaaren lang, tot het jaar 3 12. of 313. toe, geregeett,

eer men van zyne verandering iets het geringde weet te zeggen : en hier

na begon hy de partye der Chriftenen te houden , alleen op een ftaat-

kundiYge gront-reegel , op dat hy zoo veel te beeter van 't Rijk meefter

konde werden , gelyk als men wel met reede mag befluyten. (t) Gelyk

ook den tyran Maxentnts zelfs in 't begin , toen hy gaarne Opperheer

was geweeft, zig aanftelde, als of hy een Chnften wilde worden , alleen

op dat hy een ingang in de gemoederen der onderdaanen mogt krygen ,

en haar met zoete woorden in flaap wiegen , tot dat hy haar het net over

't hoofd geworpen hadde. (sj Ja Licinius zelve maakte voor de Chrifte-

nen al te goede , en gunftige ordinantien , en verdiende daar door , dat

de Chriftenen hem een ftichter des vreedes en der godzaaligheyd noem-
den. (7) OndertuiTchen bleeven zy beyde zoo voor als na, tyrannen en

ongeloovige lieden , en ze zyn daarom niet voor Chriftenen te hou-

den.

4. Wat de Schryvers nu in 't gemeen tot bewys des Chriftendoms van

Conftantyn bybrengen , zulks alles is zeer ongewis. De Fabel van zyn
doop , in 't begin van zyne regeeringe , vind by de voorgaande uytvin-

ders niet ééns meer geloof, daar men de lieden heeft willen wys maaken,

dat Conflantinus de melaatsheyd heeft gehad , en van de Roomfche Bif
fchop Sylvejler op een wonderlykewyzegeneezenis,waarophemookden
doop toegediend wierd. Dat ook zyn vader Conftantins niets minder
als een Chriften geweeft is, en daarom van hem- niet daar toe heeft kon-
nen aangevoerd werden , daar van is in het voorgaande hoofdftuk nu reeds

al gefprooken. Alhoewel Eufebius het Chriftendom van Confiantijn daar

uyt bewyzen wil, dewyle hy de godzaaligheyd van zynen vader nagey-

vert hadde , dog hy kan geen vafte grond daar van bybrengen. Van zy-
ne moeder werd alles ook met Fabelen doormengd , en het is wel een el-

lendigen grond van haar Chriftendom, die de rechte oude Hiftorie Schry-
vers verhaalen ,als of zy naamelyk door een woorden-twift , die de voor-
zeyde Sylvejler met een Jood hadde gehouden, bekeerd, en daar op ge-

doopt was geworden. («) Waar van echter, als ook van Conftantynsey-
gene waare bekeeringe , de andere Schryvers t'eenemaal ftil fwygen , fchoon
zy alles tot zyne verhefïïnge wel zorgvuldig opzoeken. Veel eer is het
uyt het ordentlyk bericht van Eufebius, wel te zien, dat zy zich , na lan-

gen tyd, in haaren hoogen ouderdom, eerft by de Chriftenen heeft ge-
voegd, en, dat zy alzoo haaren zoon daar niet toe aangevoerd kan heb-
ben. In 't byzonder daar hy daar by voegd , dat deeze Ilelena te vooren
een heel boos wyf is geweeft, en dat Conftantyn zig over haare verande-
ring zoo zeer verheugd hadde , dat hy haar de eernaam van Keyzerin
heeft gegeeven , en te gelyk vryheyd om de Keyzerlyke inkomften na
haar believen te moogen gebruyken. Die zy ook daar na rykelyk aan-
getaft , en zeer heerlyk geleefd heeft. (V) Dog hier by heeft zy geen an-
der teeken van haar Chriftendom aan de Hiftorie Schryvers nagelaaten

,

als dat zy twee pragtige Tempelen met groote koften heeft laaten bou-
wen, (yj Want het geene de nieuwe Schryvers van haare needrigheyd
en milddaadigheyd teegens den armen, en geringe vrouwen, ftellen,dat
zoude Eufebius, by haare lofreede , gantfch niet vergeeten hebben , in-
dien het toen ter tyd waarlyk zoo geweeft Vas. (V) Het geene ook van
haare voorgegeevene kruysvindinge by de verftandige en geleerde plaats

heeft,
(r) Scaliger. Spanhcmius l.c. p. 35-3. LeideckerusHiftor.Eccl.c.iy.p^ii. (/) Eufebius vi 1 1.

c. 26. (0 Ibid. c. 29. ix. c.8. («) Nicepliorus vu. c.36. Zonaras Tom. III. p.f.6. (Eufe-
bius III. V. C. c. 46.) (*) SozomenusII. c.2. (y) Ibidem. (fc) Socrates l.c. 13.18. So2C^
menus.
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hccfc, daar de oudlte Schryvcrs uiers van willen wceten , maar daar de
/

aar

c£
rc -

andere zoo veel te meer gewag van manken, en opfnyen. (*_)

5. Zoo weynig nu als uyt het lceven der ouders van Conflantyn iets

van zijn Chriitendom te haaien is, eeven zoo weynig konnen de andere

giilingen hier by de behoorelijke proef uytitaan. Men wil zeggen , dat Andere

liy uyt haat teegen zyne meede itreevers , Maximianns , AUxinumts en nnCM-
A/tixentim s tot de Chriitenen is overgegaan , maar men denkt niet, dat JJS'','.

dit Chriitendom, geen Chriitendom , maar een lchrikkclyken grouwel bc -

geweelt zonde zijn , als hy , tot verdriet van zyne vyanden zieh maar
alleen als een Lhujtcn aangelteld haddc. Dog Evfebins en fchroomtgeen-

zins, in zi|ne lot-rcede, van hem voor te geeven, als of hy lang by zig

zelven 111 overleg geweeil was, welke Godsdienlt hy zoude aanncemen.

Alwaar andere weederom eene belaechelyke omftandighevd byvoegen,
dat Sylicjier in zyne teegenwoordigheyd een Os , alleen met eemgc
woorden , die hy hem in de ooren fprak, omgebragt hadde , en weeder
leevendig gemaakt, (a) Maar Enjebttis gaat al voort , -en zegd , dat hy
tyndelyk zyn vader heeft gevolgd , van wiens ellendige godsdienlt wy
nu al gehoord hebben. En uyt dcezen hebben het weer andere Schryvers

genoomen , (b) die ook tot een hoofd- grond van zyn Chrijtendom'de

vei"iehyii;ngc van het kruys zetten , waar van de Predikboeken en andere n"g ,*5

gemeene fchrjften heel veel wecten te zeggen. Van deeze zaaken , die
'

ckru y s -

het grootlte aanzien aan Cuvftantyn konnen geeven, is het in 't begin wel
bedenkclyk, dit Eujebius in die Hiltorie niet een woord daar van rept,

maar hy zegd alleen, hoe hy , in den flag teegens Maxentius , tot God
en Lhnjlus om hulpe heeft geroepen, en na de overwinninge het teeken

des Kruyees aan zijn beeld laaten maaken. Alhoewel de geleerden ook
heel wel aanmerken en bewyzen , dat ook de Heydenen zelfs toenmaals T{.ekcn

al het teeken £ in 't gebruyk gehad hebben, en alle naamen daar meede ^h"**
te kennen gegeeven, welke van een X en P begonden. (Y) ^^t*'

6. Maar in de befchrvvinge van zi|n leeven fteld Evfebins die zaak

heel anders voor , waar uyt het naderhand andere maar uyt gefchreeven

hebben, (d) Naamelvk, dat hy , en het ganfehe hcyr op de klaare mid-

dag, aan den Heemel booven de Zon, een helder kruys hadden gezien,

met dit opfehnft : EN TOTTfl NIKA. IN HOC VINCES. Hier m v"hfcn

r . va» deeze

zult gy overwinnen. Nü zi|n voor eerlt de vertellingen hier van zeer ver- verfchy.

fcheyden , want eenige zeggen , dat de Engelen by hem Honden , en dee-

ze woorden uytgefprooken hadden , dog niet , dat hy die aan den Hee-

mel zoude gezien nebben, (e) Andere zeggen weeder, dat 'er zeekere

Sterren in ziilk eene geftalte hadden geftaan, die deeze woorden uytge-

drukt zouden hebben, (f) WeeÜerom andere, dat hy het des nagts in

een gezigte gezien hadde ,cn dar de Engelen dit tot hem zouden gefproo-

ken hebben; 't welk anders van Chrtflns gezegd werd, dat hy dit teeken

in zijne vaandels zoude (tellen, (g) Waar meede dan het bygeloof,met

de Beelden en Heyligdommen treffelijk bekragrigt geworden is, die men
hier na zoo veel kragt toegeichrecven heeft. Van daar zyn ook ftraks

meer andere diergelijke dingen bedigt, gelyk als by voorbeeld , Probta-

tius by brengt , dat hy ook in een ge/.igt het teeken van 't Kruys onder

Cc 3 an-

(*) Ambrofius Oat. de obitu Theod.Paulinus ep. 9. Theodor. I. io.Nicephor. vir-i. 29. Si-

fneonMetatihraftriü Vit.HelCnsfci . de cfoed. Baronius. Spondanus. (Eufcbius I.

V.C.M. c. 20.) [a) Nicephorus vn.c. 36. Zonaras Tom. m. Marianns Scotus. (b) Ni-

ccphorus vi 1. 029. (Eul'eb. ix.S.) {e) Cafajius de Kit. Ecc). (J) Eufcbius I. V.C.M. c.22.

Solomenus I. c. 36. Zonaras Tom. iu.p.i. Niceph. l.c. Socrates. Philollorgius. Laclantius de

Martyr. Pcrfec. (e) Sozomenus. (/) Niceph. Zonaras, (g) Cube4inus perfona /Etat. ti. c.

15". Conradus Ufpergenfis.
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I«r ccc. andere zaaleen op het Outaar hadde zien leggen, (h) Om nu niet op te

,ot CD
' haaien, wat men anderzins voor een reeks van wonderen met deezekruys

ltandaart verzonnen heeft, (t) Dog, om weeder ter zaake te koomen,

zoo kan men het voorgeeven van Eufebius onmoogelyk niet te zaamen

brengen, daar hy eens fteld , dat het gantfche Heyr dit wonder 'hadde

gezien, en dan nog den Leezer overreeden wil , dat het zoo zeldzaam

en onbekend geweeit is, dat de Keyzer het hem zeiver vertellen, en met

een eed beveiligen moeite. Waar door ook de volgende vertellinge van

zelfs wegvalt, als wanneer Conftantyn het den Priefter gevraagd, en dia

het op Chrtftus geduyd hadde, die hy daar na tot zig getrokken , en in

groote eer daar over gehouden heeft. Gelykerwys dan ook van het laat-

fte heel andere oorzaaken openbaar zijn, waarom hy de leere der Chri-

Jienen begunftigd , en anderzins iets fchynbaarlyks voorgenoomen heeft,

waar van het hoofdwerk op eene heerfchkunde uytloopt,gelyk alswynu

haait zullen zien.

conftantTi 7- Het alleraanmerkenswaardigfte is het getuygenis der ervaarenfte

is cerit üP Schryvers , naamelyk dat Conftantyn eerft op het eynde van zijn leeven

vrnzijn
e

een Catechumenus of aanvanger in 't Chnftendom is geworden, (k) En ,

doo"|cI door dien zyn doop zelfs ook van veelen in twyffel wierd getrokken , en
worden, j^ £ujeyiJts meede , onder zoo veele onnoodige omftandigheeden dit

aldergewigtigfte punt t'eenemaal overilaat, en als ftilfwygende toe (laat,

dat hy , nog gedoopt , nog beveiligd , nog tot het Avondmaal en tot de

overige gemeenfehap der Chriftenen toegelaaten is geweeil ; zoo kan men
van zyn Chnftendom byzonder weynig befluyten. Waar by dan nog
komt, dat 'er, uyt al zyn bedryf en de overige gefchiedeniflen van zy-

nen tyd , nog zoo veel Heydenfch weezen blykt-. Het tweede , dat van

de Chriftenen in hem geroemd word, heeft ook al van een geveynft ge-

moed, uyt ftaatkundige oorzaaken konnen gefchieden. Het geene de

terftont volgende grouwelyke lafterftukken nog klaarder toonen zullen

,

die voor dien tyd gefchied zijn, dat hy een Chriften zou geworden zijn.

zijne af-
Gelijk van de moord van zijn eyge zoon aangemerkt word , die in het

k
°n

n<

en
twintigfte Jaar van zyne regeeringe is voorgevallen , na dat hy , neevens

voorde zijn vader, al veele afkondigingen (tdiBa) voor de Chriftenen meede
ncn.'

c
" onderteekend hadde. In welke afkondigingen egter van Chrtftus eygent-

lijk niet na de grondftellingen des Chriftendoms gedagt werd, maar daar

in alleen de wet en tugt der Chriftenen bygebragt wierden. (/} Onder-
tuflehen had hy egter in zulk een uytlchryven aan de Heydenenwel uyt-

drukkelijk toegelaaten , dat zy haare Godsdienftige oeffeningen zouden
behouden , ja wat nog meer is , hy vermaant haar opentlyk , dat een ie-

der by dat geene, dathy voor regt en goed hield, zoude blyven, en den an-

der niet hinderlyk zyn. (m) Welk fchrift (rtftript) Eufebitts zonder eeni-

ge grond zoo wyt uyttrekt, als of hy de Heydenfche waarzeggingen en

offerhanden verhinderd zoude hebben. OndertufTchen is hier uyt te zien,

hoe verre deeze bekentenis van Conftantijn van het Chriftendom zig uyt-

ftrekken kan:

8. De overige kenteekens van zijne bekeeringe, gelijk als Eufebius die

na malkanderen fteld , hebben het aanzien , dat zy op verre na nog geen
regtfehaape Chriften, na het monfter der eerfte tyden, uyt konnen maa-

zyngeToe. ken. In de twift van ^mwen^/fx^w^rwaarenderegtgeloovigegantfch
^""de* niet wel over hem te vreede ,om dat hy die voor zulk een flegte en gantfeh

dienft.
onnoodige zaak hield, ja voor eene Qnbedachtheyd , dat men zig daar over

moeije-

(b) Soïomenus 1 1
. c. 3. (,) Eufebius 1 1 . V. C. M. c. 7. feqq. (k) Vaklius ad Eufebium

p.ifi. (/) Eufeb.ii.V.C.M.c.ïr.27. (w) Idem V.C.M. c. fƒ. f9.
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moeijelyk wilde maakcn. («) „ Alzoo men hier by belyden moet , dat 1"'^°'

33 hy, als een onweetendc, van de Godseiienll al re onheylig en re licht-

vaardig geoordeeld heeft, of ook wel de /Imaanen, al voort in 't be-

},gin, gelyk als hier na opentlyk gcfchicdJe, by gevallen was. De an-

dere uytterlyke gebaarden en Hellingen , welke Lnfcbuis zoo hoog ver-

heft, bewyzen gantfeh geen waai- Chrilten, en betoonen aan de verftan-

d.'gcn veel eer zulks alles maar eenc huychelereye geweell te zyn. Tot J^*
1

een voorbeeld , wanneer hy roemd , dat hy zig zoo dikmaals met het

kruys hadde geteekend , en dat hy met het teeken des kruyees op«de

ilandaard.cn groots geweell was , en dat hy , door Goddelyk ingeeven

zig met het kruys op het hoofd , en den draak onder de voeten , had laa-

ten afmaaien; welke beeltenis hy ook in 't openbaar hadde voorgefteld.

Zoudaanig zyn ook zync andere verrigtingen by het Nkeenfche Concilie

geweell, welke een bloote reflexie of opzigt op de magtige , en by het

•volk zoo wel geziene Geeftelykheyd van dien tyd te kennen geevcn.

Gelyk ook de ftigtinge van een Tempel te Jerufalem , en de groote onko-
ften en pragt daar by , veel meer een ellendig verval des Chnilendoms,
en zyne onnodige verkwiltingcn vertoonen, als een regtfehaape Chrifte-

lyk verftand, dat na den aart der voorige Chriftenen hadde moeten be-

ilierd werden.

9. En dit wakren wel de voornaamfte dingen , die het Chriftendom
van Cotiflantyn zouden hebben moeten bewyzen , die dan de Papijien en
andere Pausgezinde zoo veel te zorgvuldiger te zaamen raapen, hoe meer
haar daar aan geleegen mag zyn , op dat dog de huychelerye van de zel-

ve tyden tot haar voordeel in fwang ging en bleef. (0) Hier van daan vieyer,cn

vind men ook zoo veele openbaare vleyeryen en lofreedenen , welke by G«iuiyk-

en na zyn leaven van de Geeftelykheyd hem te gevalle zoo ruym zyn J^conï
uytgemeeten. Waar door zy hem dan te meer hebben willen beweegen, lUnti n -

om zig milddaadig teegens haar te toonen. By de minde zal dan Eufc-
bitts geloof vinden, wanneer hy onder anderen van hem roemd , dat hy
zoo zeedig geweell was , en geen lof van hem zelfs hadde konnen ver-

draagen. Daar hy zelfs oogenlchynelyk, door zyne ongemeene vleije-

ryen in de lof-reeden van Confluntyn het regte teegendeel van bewyft,

die hy nogtans voor den Keyzer zelfs gedaan hadde. Waar door hem
andere weeder , met zonder reeden , eene onmaatige begeerte tot lof toe-

fchryven. (p) Het geene de Heeren Biflchoppen ook wel merkten , en

willen te gebruyken, als zy hem ten onregte , nu een Apofiel , dan zoo
een noemden , die de Apojtelen heel gelyk was, dan weer, een boode van
God , en zoo voort , die niet van buyten , nog door menfehen , maar van
den heemel , gezonden was , en zoo voort. (j>) Daar toe dan ook het

gedenkteeken behoord , waar in hy onder anderen R.ELIGIONIS ET
FIDEI AUCTOR, een Jltcht'er van de Godsdienfl en van 't geloof ge-

naamd werd. (q) Ja zy noemden hem ook wel een Biflchop der Ker-

ken, en ze willen dikmaals zelfs niet, hoe ze hem, om eene beetebroods,

hoog genoeg verheffen zouden. Dit kwam daar van daan , dat hy in

zyne milddadigheyd byzonder op de Geeftelykheyd het ooge hadde, en

haar daar meede t'eenemaal tot zyne vrienden maakte, gelyk uyt alle de

oirkonden klaar blykt , en elders aangeweezen werd. Iklaatflaan, wat
men onder zynen naam al voor een hoop verdichte vereeringen en voor-

regten aanwyll , en die over zoo veele geroofde goederen tot een dek-

mantel
U) Eufebius l.c. 66.67. Ibid. ui. c. 2. feqq. 10. feqq. («) Baronius A. CCXII. n. 6. Bo-

?ius lib. ui. cont. Machiar. c. 1. feqq. Bellat minus , Spondanus, Eufebius iv. V.C.M. c. 48.

(ƒ>) Theodoritusl. c. 2. Menologium Grscum & ap. Gotdalluni. (q) Apud Baronium 1.£.

Eufeb. ïv. 0.5-4.
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:. r ccc. mantel wil uytbreyden. En dit is zoo veel te minder verwonderens waar-

dig, hoe meer de waarheyd Eufebius zelve gedwongen heeft , om te be-

kennen, dat veele van haar de miltdaadigheyd en goedheyd van Confian-

tyn tot haar geltzugt en huychelerye zeer gemisbruykt hadden , om nu van

andere bckentenifien niet te {preeken.

zijn lor. 10. Alhoewel ondertuflchen ons deeze en diergelyke bedroefde ge-

fchicdenifien van het Chrifiendom van deeze tyden veel voorkoomen, zoo

blyven dog de andere inftellingen aan haar zelven goet en nut , welke

van hem of ook onder zijn naam van de Geeftelykheyd gemaakt zijn , by

aldien ze maar door zoo veelerhande misbruyken,en andere kwaadezaa-

ken die niet verdorven hadden. De Schryvers roemen in 't gemeen hoog-

lijk, hoe dat toen ter tyd, byzonder na het i8 de
Jaar van zijne regeenn-

ge, of ontrent het Jaar van Chnfins 325 , toen hy alleen de overhand

verkreeg , de Chrijtenen zoo veel voordeel gefchied is , zoo veel naame-

lyk, als de uytterlyke toeftand betreft , want van de innerlyke zal be-

needen naader gefprooken werden. Den inhoud van deeze beveelen of
Beveden ordmantien nu was deeze : Dat de vervolgingen der Chriftenen , die tot

c'hnUe- nog toe geduurd hadden , nu zouden ophouden j dat de verdreevene wee-
Dcn

' der te huys koomen, de gevangene knegten, en die tot de berg-werken

en anderen arbeyd gedoemd waaien, weeder los en vry zouden werden.

Het geene van goederen , huyzen , landeryen , en andere zaaken , den
Chriftenen afgenoomen was , dat zoude hen weeder gegeeven werden.

De Leeraars zouden van alle belaftingen,tol, en fchattinge, vry zijn, en
een ieder magt hebben , om kerken , en zeekere geldzommen daar toe ,

te moogen ftigten, legaten , of erfmaakingen weg te maaken j en dier-

gelijken. Gelijk dit nu den Chriftenen uytterlijk zeer voordeelig geweeft

zoude zijn , indien zy het wyflehjk , en na Goodes wille , aangewend
hadden : zoo en konde het dog by den roem niet haaien , die men van
de heerlijkheid des Chriftendoms op de zelve tyd in 't gemeen maakte,

vryheyd De Heydenen bleeven in haar oude weezen, Conftantyn nam of verftoor-

dcn C
"!y" de niet eenen Tempel van haar, ten deele uyt vreeze voor de lieden , en

ten deele uyt eene ongerymde bekommeringe , dat naamelijk de Steeden

haar cieraad en pragtig aanzien door de afbreekinge van zoo veele en
groote gebouwen mogten verliezen. (V) Hier van daan leeft men ook
nog van de grouwelijke fchuylhoeken der Heydenfche Duyveleryen lan-

gen tyd na Conftantyns tyden. Alzoo , dat dan ook nog alle landen ,

fteeden en vlekken-, alle hooge en laage rechtbanken , ampten , ftanden

en hooge leeraarfchappen , vol Heidenen waaren , en men de overgroo-

te meenigte der Chriftenen nog naaulijks merkte , dewijl zy onder zoo
ontallijke deelen des Rijks zeer verdeeld en verftrooit waaien. Ook gin-

gen de oefteningen van de Heydenfche Godsdienft , feeften , fpeelen en
zoo veelderleye openbaare grouwelen , nog altyd haaren ouden gang.

Daar by ook de Heidenfche fpreek-wijzen , gebruyken , en andere ge-

denk-teekenen,nog al wijd en breed wierden voort geplant.' gelyk zulks
alles de inftellingen , hiftonen, en andere fchriften van dien tyd, klaar-»

blykelijk uyt-wijzen.

ii. Zoo groot kan een zaak of perzoon dikmaals wel na den uyt-
terlyken fchyn gemaakt werden , daar zomtyds heel weynig agter is>

wanneer zy recht naauwkeurig , en zonder eenzydigheyd, behoorelyk
verklaart werd. Wy zullen hier beneeden nog van het groote en onbe-
fchryftelyke onheyl hooren , dat het Chrijlendom in deezen tyd over-
kwam. Ik zal ook niet veel van de fchaade gedenken, die het Ryk by

de
(s) Theodoritus v.c.zo. Codex Thcodof.tit. dePagatuSacrif. & Temp!.
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de regeeringe van Conflantyn geleeden heeft. Alleen zal ik maar opzyn }"l

c£
G'

perzoon en daaden zelfs nog een weynig zien, wanneer ik te voorennog
maar iets van de fchaade erinnert zal hebben. Dit bekennen verftandige Afn«min-

Staats-lieden gaarne, dat hy den ondergang van het RoomJ'che Ryk zeer Rijzon-

verhaalt heeft, onaangezien andere weeder deffelfs afneeminge onder hem
zeer roemen, (t) Doch dit moet men ganfeh niet voor een lafteringe

houden, gel yk de onmaange liefhebbers teegen het Heydenfche getuy-

genis daar ontrent voorwenden : aangezien de hoofd-verwifTelinge van

de Stad Rome met Confiantmopolen iemand alle zwaarigheyd tot genoe-

gen wel beneemen kan. Waar by dan ook de troupen , die tot dien tyd

toe aan den Donau en Rhyn , teegens de Ryks-vyanden (tonden, na het

Ooften toe getrokken, en de Landen teegen 't Weflen voor den inval der

grouwelyke Barbaaren moetwillig geopend wierden. En deeze veran-

dering bragt onder anderen de Kerk ook fchaade toe, dewyl de Room-
fche Bijfchuppcn byzonderlyk geleegenheyd en middel daar door gegeeven

wierd , om na eene nieuwe heerfchappye om te zien , en in 't JVeflen

metter tyd meefter te werden, üm nu niet te zeggen wat voor onge-

hoorde koften 'er wel aan de opregtinge van een nieuw Paleys , en de
daar toe behoorende gebouwen , en andere cieraaden en pragt , vereyfcht

zyn geworden. Zoo dat zonder twyffel deeze nieuwe fchouw-plaats der

weereldfche ydelheyd, hovaardyc, en welluft,ik wil zeggen, dit nieuw
geboude Confiantmopolen een onwrikbaar gedenkteeken van de eerzucht

van zyn Srigter in de oogen van veele verftandigen geweeft is. Behalven

wat men in de nieuwe, onnoodige en overvloedige onderneemingen van

de regeeringe, in verandering der ampten , de verdeelingen der Land-
fchappen , en diergelyke mag gezocht hebben , waar door geen kleyne

verwerringe en fchaade in het gemeene beft zyn voorgevallen.

12. Men mag hem dan zoo veel ontfchuldigen als men wil,zooblyft zijne vet-

het dog egter voor gewis , dat hy booven alle maaten verkwiftende ge-

weeft is. Waar van daan het de geene , die in de Hiflorie ervaaren zyn

,

niet zeldzaam voorkomt, wanneer de Oude gezegt hebben , dat hy in

de eerfte 10. Jaaren zeer goed geweeft is , in de 12. volgende een moor-

denaar, en dat hy in de 10. laatlte Jaaren als een onmondig kind heeft

geleeft: dewyl hy met het geld zoo flegt omging. («) Immers belyden

alle Schryvers , dat hy zeer kwiftig is geweeft. (x) Gelyk hy dan een

groote naam heeft gehad, ik wil niet zeggen in de opregtinge van den
Godsdienft , in de verzorginge en overdaadige befchenkinge van de Geefte-

lykheyd , in ftichtinge der Kerken , en derzelver goederen. Ook niet , wat

tot de oprechtinge van de nieuwe Hofftad, de opbouwinge van een nieuw
Paleys, en van veele onnoodige pracht en hoogmoed , vereyfcht wierd.

De zwaarc laften en fchattingen , waar meede het geheele Rijk toen ter
Zwjare

tijd gedrukt wierd, konnen daarvan beft getuygen , en nog meer , als fch**»-

men met verwondering leeft, hoe dat nochtans zulke onnoemelijke fom- onderna-

men nergens na tocgereykt hebben , en de fchat-kiften meeftendeel uyt-
nen *

geput geweeft zijn. Het geene dan niet alleen de Heydenfche Schryvers

van hem vernaaien , maar dat de Chriftenen zelfs, alhoewel teegens naa-

ren dank , bekennen moeten. Euagrius weet Zofïmus (dien hy daar-

om in toorn een grouweli|ken duyvel noemd} met niets anders te weeder-

leggen, als, dathy loochent, dat Confiantyn die fchandelijke zoortvan

fchattinge, chryfargyrum genaamd, uytgevonden hadde. Ondertuffchen chry&r.

I.Deel. Dd kan
gytum -

(t) Codex Thcodof. & notitia utriufque Imperii. Conf. Grotius, Li'pfius, Pufendorfius Intro-

d-ift. Hilt. c.i. p.48. Boxhomius Hilt. Univcrf. Ann. CCCXXX. p. 291. (») Bapt. lenatius

deRom. Pp. lib. 111. S. Aurclius Viflor. (*) S. Aurel. Vidor Epit. Zofimus 11. c. 3S'. Eua-
grius lib.u.c.40. Eufebius iv.c.fi
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j«r cec. fan hy de zaak echter niet loochenen , maar hy wil alleen ftaande hou-

den , dat hy geen gierige vrek is geweeft , maar dat hy gaarne hadde weg-

gegeeven: als meede, dat hy zulk een fchoone Stad hadde gebouwt, en

wat van diergelyke lamme uytvluchten meer mag zyn. Het blyft dan

fJmlV' alzoo meer dan ai te waar, dat'er toen ter tyd een groot gejammer enge-

""k
' zucht onder het gemeene volk over zulk eene onverdraaglyke fchattinge

geweeft is. Waar op dan minder acht zal geflaagen zyn , hoe meer de

Grooten maar op haar voordeel , en de Keyzer zelfs , op zyn roem en

ftaat , het ooge hadde > waar by Eufebius zelfs niet loochenen kan , dat

de Ampt-lieden in onklaar waater dapper gevifcht, en veel flimmer prac-

tyken aangefteld hebben, om dat Confïantyn veel door de vingeren gezien

heeft. De Biflchoppen bekommerden zich niet meer om het arme volk,

en zy hadden genoeg , als zy by de Groote maar eer , welluften en alles

vol op bekoomen konden. En alzoo ging het over de gemeene Burger

alleen , die dikmaals Vrouw en Kinderen moede verkoopen , om de exe-

cutie of rechts-uytvoeringe en andere dwang-middelen , te ontgaan. Hier

door geraakte het Land ook in zulk een groote armoede , dat de lieden

ten laatften haare Huyzen leedig lieten ftaan , en daar van daan gin-

gen - (y)

zynewei- 13. Men volgde ook niet weynig zyne daagelykfche welluften in , die
faffigheyd. men toen ter tyg ai met het Chriftendem wilde vermengen. En, als£«-

febius die zaak wat bewimpelen wil, daar hyin de lofreede van hemzegd,
dat hy zyn luft aan allerleye cieraaden en fchoone zaaken hadde gehad*

zoo geeft hy , als een lofreedenaar , daar door teverftaan , dat dit inon-

maatigheyd , en veel meer als een Keyzer betaamde , gefchied is , alhoe-

wel hy zulks als een deugd pryft. Hy weet ook niet genoeg te roemen,

dat hem de Perjiaanfche Gezanten, goude kroonen, geel hair,of paruy-

ken, geftikte bonte kleederen en diergelyke, vereert hebben. Ik wil

juift niet van het oordeel van andere zeggen , daar Julianus hem , en

zyn Zoon Conflantius , de ii*]w» of een onordentelyk welluftig lee-

rtachten ven toefchryft. De groote pracht en overdaad , die niet alleen by
overdaad,

jjet fjof , maar ook in de Kerk toen ter tyd ingevoert , en als goed ge-

keurt geworden zyn , ontkennen zyne liefhebbers zoo t'eenemaal niet,

ookinde dat zy het als een heerlyke zaak niet veel meer hoog verheffen. Daarom
Kcrken

' heeft het de naam by de zulke , dat hy de Kerk met allerhande zoorten

van welftand gelukkig gemaakt, en met alle goederen , ja ook met alle

plaizieren en vermaak als overftrooyt heeft, zoo dat alles na wenfeh en

vreugde toegegaan is. Qz) Waar by men zich noch niet ontziet, naden

aart der oude pluymftrykers, de dierbaarfte voorzeggingen der Prophee-

ten, van Chrijtus en zyn Ryk, op deeze zaaken ten vollen te duyden,

en wel recht een zoo genaamt Cerinthianifch Ryk vaft te ftellen , alwaar

Chrifius op aarde, by alle weelde en welluft , nochtans heerfchen konde.

zyne 14. Wy hebben nu reeds al gehoort , dat men van hem toen ter tyd al in

Jigheld*" een fpreekwoord gewoon was te zeggen , dat hy tot in 't 2 2 . Jaar van zy-

ne regeeringe een moordenaar was geweeft. Dit zal de onervarene van

deezen zoo hoog gepreezen Keyzer, moogelyk wel heel vreemd voorge-

koomen zyn, by aldien ze op het navolgende naricht geen acht neemen.

r^menz n
^*e Chrifteb'ke Schryvers verhaalen, dat hy zynen zwaager Licinius , na

Huysgczin dat hy de overhand behouden hadde , te Thejfalonica , alwaar hy zich,

om als een gemeen Burger te leeven , na toe begeeven hadde , met alle

Kch
gcns ^e Zyne ' ^ee^c k*atcn ombrengen ,(a) en zelfs teegens alle recht en eeden,

die
recht en
eeU

(v) Zofimusl. c. (z.) Eufebius iv. c.7. Julianus in Csfaribus. Franfc. Balduinus. (a) Eu-
febius 11. c. 18. & lib. x. Hiltor. c. uit.
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die hy hem gefwooren haddc , (b) het geene anderen weeder met een j" r

c£
cC '

ellendig voorwendzel ontfchuldigen , naamelyk , dat hy hier in zyn
Schoon-vader Maximianus , die grouwelyke Tyran , had nagevolgt, en

Licimus het leeven had laaten beneemen , op dat hy hem niet weeder na

de Kroon zoude ftaan. (f) Dog de omftandigheeden van deeze grouwe-

lyke daad geeven alzins genoegzaam te kennen , dat Licimus geenzins

door eenige opftand hem oorzaak daar toe gegeeven hadde, gelyk als de

nieuwe Schryvers doorgaands zonder eenige grond melden , overmits

Eufcbius en andere dit wel tot ontfchuldiginge zouden gebfuykt gehad heb-

ben , indien het waar was geweeft. (d) Hier tcegen nu brengen deeze maaral-

leen de bloote argwaan tot zyn verfchooninge by , maar andere voegen

daar noch by, hoe de ongelukkige Licimus Conflantyn te gemoed gegaan
is, hem te voet gevallen, en hem voor zyn Heer en Keyzer opentlyk

erkent en verklaart heeft, waar door hy ook voor zeeker hadde gehoopt,

dat men hem niets kwaad^zoude doen , te meer noch, nademaal Con-

flantyn aan zyn Vrouw zulks met eede gefwooren hadde. Maar dat hy
aanftonds Martmiamis hadde laaten ombrengen, en Licmius

,

onder fchyn,

als of hy nu veylig zoude zyn , na 'Theffalömca gezonden , doch kort

daar na jammerlyk met een ftrik had laaten verwurgen. Alwaar dan tthi- Mcin«dig*

ge Schryvers ook by gedenken , dat diergelyke meineedigheyd by Con- cÓnit»™

flantyn heel niet ongewoon is geweeft: (e) waar teegen dan de andere,
t>n *

die dit willen weederleggen , niets van belang konnen bybrengen. Daar
en teegen is het ook aanmerkelyk , dat hy , zoo aanftonds na deeze

moord, na de Niceenfche Kerkelyke Fcrgaadering is getrokken , welke nu

reeds al befchreeven was, gelyk men reekent in 't Jaar 325. En op zulk

eene wyze heeft zich Conflantyn tot een Heer over hetgantfche Rijk ge-

maakt, en na zynen zin zyn throon willen beveiligen. Doch verftandi-

ge en onzydige menfehen , zullen, by deeze en meer andere diergelyke

bedryven , tufichen hem en de voorige bloeddorftige Keyzers , weynig

of geen onderfcheid konnen vinden. Ten minften is het openbaar, dat

alle deeze moorddaadigheeden uyt eene bloote begeerte zyn gefchiet,

om alleen te konnen heerfchen, en veylig te zyn. (f)
15. Verders heeft hy noch daar en booven de Zoon Van zyn Zufter zyne

Conjlantia , Licimus de Jonge , een wakker Man , gelyk hy geroemt werd , Slghéyd"

ook al laaten ombrengen , na dat hy nu , door de gelukkige voortgang ™ü s

L
é='

van zyne zaaken, zeer verandert was. Cg) Ja 't geene noch meer te ver- J
"8*'

wonderen is , hy heeft zyn eygen Zoon Cri/pus , een jong Heer van zeer En aan jya

groote hoope , die hy ook al tot Ctefar verklaart hadde , niet verfchoont, enfpus.

maar hem op een zeer jammerlyke en heel verfchrikkelyke wyze om 't lee-

ven doen brengen. De reede hier van was deeze: Conflantyn hadde twee

Vrouwen, Mmervma en Faujla , waar van de eerfte by zommige Schry-

vers maar een byzit werd genaamd. De tweede was de Dochtervan Maxi'

tmanus , die ook van haar Gemaal meer als de eerfte wierd bemind. Nu
gebeurde het , dat 'er aan het Hof een loopend gerucht ging , als of

Crifpus met zyn Stiefmoeder Faujla in 't heymelyk zeer kwaalyk leefde,

en daarom wierd hy daar over, uyt laft van zynen Vader, té Pola, een

Stad in Iflrie, heymelyk met vergift omgebragt. Dit verdroot de oude

Groot-moeder Helena booven maaten zeer, en door dien zy uyt de aan-

gehaalde oorzaaken,als een Schoon-moederhaar Schoon-dochterF/a?//2tf,

Booven dat nog vyandig was, zoo bragt zy het, met fchelden,fchreyen

Dd 2 en

(4) Hieronym. inChron. (c^ Orolïus ]. vu. c.2.3. (d) Socrates lib.i. c. i. Cedrenus. Zo-
naras. Tom. 1 1 1 . p. 4. {e) Zofimus n.c.aS. (f) Euagrius m. c.39. Spanhemius ad Juliani

Cscfares p. 178. (g) Eutropius lib.x. c. 4.
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jaar ccc. en Weenen , volgens den aart der booze wyven , zoo verre , dat zy Can-

(lantyn tot nog een grouwelijker daad bewoog. Want hy erkende deom-

aebragte Cnjpus voor onfchuldig, waar over hy dan zijn Vrouw wilde

itraften. Dus liet hy een Badftoove op het heetfte ftooken, en de arme

Fattfta op het erbarmelykfte daar in verftikken. Deeze Hifiorie verfwy-

gen zommige Schryvers, byzonder Eufebms en zyns gelyke, met voor-

dacht , op dat de roem van Confiantyn , van haar zoo hoog geheeven

zynde, daar door op eenmaal niet bezoedeld mochte werden. Andere

maaken.de omftandigheeden van deeze moord nog al fchrikkelyker j in

teeo-endeel willen het zommige Schryvers liever t'eenemaal ontkennen

,

en voor een laftennge der Heydenen teegens hem uytgeeven , die zybe-

dagt hadden om Confiantyn daar door gehaat te maaken. (h) Doch zy

werden van te veel , zoo wel Chriflelyke als andere Schryvers , over-

ftemt. (0 Sozomnus en Nicephorus onder haar en durven teegens de

zaak zelfs ook niets inbrengen. Euogrius malkt de zaak, die hy verant-

v»n Ëu£ woorden wil , meer te Ichande , als dat hy die goed zoude maaken , want

hy loochent de moord alleen om deeze reede , dat Eufebius Crifpus zoo

zeer geroemd hadde, en dat zyn Vader hem immers daarom ook niet

om^ebragt zoude hebben. Daar nogtans Eufebms zyne Hifiorie nog by

hetleeven van Crifpus ten einde heeft gebragt, en daarom ook niet heeft

konnen nalaaten van hem te pryzen. Om niet te zeggen , dat hy hier

na de voorige lof zoude hebben moeten herroepen , zoo hy van de

Keyzer voor zyne moeite niet flecht beloont hadde willen zyn , indien

hy daar na deeze daad , zoo als ze was , befchreeven hadde.

16. Booven deeze gedenkt Zofimus nog van eene andere Gemalinne

van Conftantijn, die hy van overfpel befchuldigd , en ook al omgebragt

Ande« zoude hebben, het welke wy echter daar zullen laaten. Ondertuflchen

Reeden" berichten echter andere Schryvers , dat hy zeer veele , ja ontallyke van
vancon- „vne ke fl.e vrienden aan zyn wraakzucht opgeofrert heeft, (k) Dat hv
ftantyn. " J ir j t i j • i 1 i

ook eens een van zyne lyhvagten ,die by geval uyt de weg wilde wyken*

daar uyt Hy tot allerhande achterdogt oorzaak genoomen hadde , op de

plaats zelfs heeft laaten ter neer maaken. (I) In betrachtinge van deeze
En Tyran.

grouweiyke daaden konde het niemand een voornaam Burgermeeiter *

u4blavitiSi kwaalyk afneemen, wanneer hy deeze tyden die van Nero ge-

lyk achtte, (m) Gelyk dan ook de Geleerde meeftendeels gaarne beken-

ovtrhêm. nen, dat men hem, van weegen zulk een grouwelyk treurfpel , dat hy

aangerecht hadde , van bloeddorft en tyrannye niet wel vry fpreeken kon.

(n) Waarom ook niemand op de Heydenfche Schryvers t'onvreeden kan

zyn i als zy zeggen , dat hy veel flimmer geworden was , t'zeedert dat

hy de volkoomene Heerfchappye alleen verkreegen hadde. (0) Dcsge-

lyks , dat hy zyn boozen aart toen ter tyd eerft geuyt , en alles na zijn

zin gedaan hadde, na dat 'er niemand meer te vreezen geweeft was. (p)

Gelijk als ook de volgende gefchiedenis met grond der waarheyd niet in

twyffel getrokken kan werden, welke niet alleen Zofimus , maar ook de,

andere Grieken , na het beregt van Sozomenus, vernaaien j die dan aldus

luyd. 17.

{h) Nicephorus vu. c. 3J-. & xvi. c.42. Euagrius m. c. 41. (»') Hicronym. in Chron. &
Catal. Scr. in LaÜant.Suidas in Kev5"'ri'«- Zonaras Tom. 1 1 1 . Orofius u.c.iS. Sidonius Apol-
linaris lib.v. ep.8. Grcgorius Turonenf. 1. v. Hili c. 36. A6ra ap. Surium & MetaphralK d. 20.

(Jdobr. Gobelinus perlbna JEt. vi. Cofmodrom. c. if. Aurel. Viöor. Zolimus. Eutropius.

Conf.Baronius Ann. CCCXXIV. n. 13. Leunclavius Apol. pro Zofimo. Ofiander. Cent. iv.

lib.ii.c.21. Calviiius Chronol. Ann.CCGXXV. Ei.Spanhemius l.c. p. 35*1. Sozomenus. Ida-

cius. Conradus Ufpcrgenlis. Herodotus & Hippolytus , Chronographi tcllc aaólore *-'ó«5-«yf«v

X o9nx.Hv ap. Combefillum. Spondanus. Magdeburgici. Zolimus lib. 11. c. 39. (k) Eutropius.

(/) Socfates 1. c. 13. (m) Sidonius Apollinaris 1. c. (») Spanhcmius l.c. Franc. Baldicinus

Lu. C.M. p. 292. (0) Eutropius 1. c. (/») Zofimus l.c.
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17. Naamentlijk, het geweeten hadde Conftantyn over deeze grouwe- J"

r

Cn
CC "

lyke moorddaadigheeden en andere zonden , zeer geknaagd : waar door cqnftm-

hy voor eerft tot de gewoonclyke Heydenfche Pnefters was gegaan , om , na [?«" ĝe

haaren aart, trooit en hulpe daar by te zoeken. Dog deeze hadden hem l'",^'
verzeekerd , dat zy voor zulke groote misdaaden geen raad altoos \vi- do,r

ften. Daar op zoude een Egyptenaar , die door het vrouw-volk aan 't

Hof bekend was geworden , gehoor by hem gehad , en hem daar by over-

reedet hebben , dat de leere der Cbnftenen de kragt hadde, om alle zon-
den weg te memen. Waar toe de Kcyzer zig dan ook had laatcn bewee-
gen, en alzoo ftraks zijn afval van 't Heydendom daar meedebeweezen,
dat hy de Heydenfche waarzeggingen wilde beletten , waar op hy zig

opentlyk, opeen fceftdag, als een vyand van zulke dingen hadde ver-

klaard, tot een groot mi-noegcn van den Raad en het geheele volk. By
welk verhaal dan aan te merken ftaat, dat het niet geloochend werd, dat

Corijtantmus de Heydenfche Godsdienft al voorheene niet heel veel geagt

heeft, alzoo hy het maar alleen opentlyk, in fchyn , en uyt vreezevoor
de menfehen , daar nog meede heeft gehouden , maar dat hy echter de

Cbnftenen in 't heymelijk van zijn gun ft hadde laaten verzeekeren. Het
welke dan ook met het geene dat hier booven , van het flegte bewys zy-

ner bekeeringe, gedagt is, heel wel over een komt } ook is dit zijn ge-

drag zijne andere bedryven op het Niceenfche Conciltum geheel niet tee-

gen, aangezien zulks alles zelfs ook wel van een Heyden gefchieden kon-

de, nademaal, by voorbeeld, de Heydenfche Keyzer, Awelianus , op
het verzoek van het Concilie van Antiochie , de Ketters wel hadde weg-

gejaagd 3 wanneer maar de Staat daar door iets geholpen , of eenige on- •

geleegenheyd daar door afgewend konde werden. Aangaande nu de zaak

van de waarzeggingen, 'daar zal ligt haaft breeder van gefprooken wer-

den. Ik voege hier nog by , dat hy zig nog altijd een Pontifex Maxi- ^"
t ,f«

''

mus , of Hoogtn Pricfter heeft laaten noemen ,en ook zulk een Heydenfch Maximus -

kleed aantrok, door dien daar zoo veele , wichtige en voordeelige ge-

regtigheeden onder begreepen waarert. Qq)
18. Hier teegen nu weet Sczomenns niets altoos by te brengen , als de T«gtn-

Edicta of afkondigingen, die Confia rityn , noch voor het ombrengen van s<nomi-

Cnfpus , tot voordeel van de Chriftenen had laaten afkondigen , daar

doch Licmius met hem eeven dat zelve gedaan heeft ; het geene ook ee-

ven zoo wel de andere Heydenfche Regenten hadden konnen doen. Inf-

gelyks kan men niet vermoeden, dat de Pnefters , en wel inzonderheyd

Sopater , die daar by genaamd werd , toen ter tyd by Conftantijn hadde

konnen koomen, en hem van de verzoeninge van deeze iets zeggen, om
dat hy toenmaals in Britannie was; en insgeli|ks ook een Chri(ten gewor-

den is, eer hy te Rome kwam. Maar, om nu niet te zeggen, dat Zoj7-

mus Sopater niet eens noemd,endat het alzoo wel een ander kan geweeft

zijn, als Sopater , zoo is het ook geenzins te bewijzen , dat Conftantijn cor,iia Ut>n

te vooren een Chriften genaamd , veel minder in der waarheyd geweeft
ftc

n

ni5p
is, eer hy te Rome is gekoomen. En fchoon genoomen, dat de Priefters wordcfi -

wel geweeten hadden , hoe dat zelfs ook zulke groove misdaaden , vol-

gens haare wyze , konden verzoend worden (gelijk als Sossomenus van

Mixintianus Herculius bybrengd) zoo blijfd doch echter de vraagc , of

zy Conftantyn hier in wel te wille wilden zijn , onopgeloft , door dien

zé hem niet meer vertrouden , ja vyandig waaren , om dat Zy hem wee-

gens zyn afval verdacht hielden. Julianus mag ook wel in alle maniere

op dit geval gezien hebben, wanneer hy de welluft , of ook Conftantinus

Dd 5 zelfs ƒ

(f) Zofimusl.c. Soiomenus lib. t.c. j.j.
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, moord, ker-
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jaar ccc. zelfs , aldus fpreekende invoerd: Die over eene fchendinge-
totCD

'

kenroof, of andere fihrikkelijke misdaaden fchuldig is , die home maar ge-

troofi tot my , ik zal hem t'eenemaal zuyver maaken , zoo dra ik hem maar

met w/tater zal afge-wafichen hebben. Maar , by aldien hy in deeze booze

zonden nog eens komt te -vervallen , zoo zal ik hem nog eens daar van rey~

nigen, wanneer hy maar luftig op zijn borfi en aan zijn hoofd zal geflaagen

hebben l *Dit heeft hy wel tot verachtinge der Chriftenen gefchreeven

,

daar alle rechtfchaapene gemoederen met recht een grouwel van hebben.

Maar men ziet echter ook hier uyt , hoe de wyze Heydenen het misbruyk

van den Doop en uytterlyke boet-oeffeningen meede al gemerkt hebben

,

nademaal de zorgeloosheyd , huychelerye , en de verdienende werken

,

toenmaals zoo zeer gemeen waaren. Waar meede dan alleen te kennen

wierd gegeeven , hoe Conjlantyn gemeend hadde , door die uytterlyke

dingen van zijne zonden los te zullen konnen werden , na dat hem de

Heydenfche Priefters afgeweezen , en zig aan zijne fchulden niet zoo
zeer deelachtig hadden willen maaken , dat zy hem , uyt verkeerde in-

zichten zorgeloos zouden gemaakt hebben. Maar , of men wel iets dier-

gelijks van de Voorftanders der Chriftenen toen ter tyd noch verzeeke-

ren konde , zulks en behoord tot deeze HisJone niet , om hier bcflegt te

werden. (*)

19. Wat de zaak weegens de waarzeggingen aangaat, zoo wil men
wel uyt een zeekere wet bewyzen, dat hy die verworpen zoude hebben.

(V) Dog daar in (laat niets meer, als , daar hy het volk aanfpreekt , aan-

gaande de Heydenfche bygeloovigheid en gewoontens, welk woord (fu-

ferftttio) in 't algemeen eene al te nieusgienge onderzoekinge in Godde-
lyke dingen beteekend. Maar in teegendeel wyzen andere inftellingen,

van hem wel aan , dat hy de Heydenfche waarzeggeryen ten minften niet

gelaakt heeft , en dat hy de openbaare oefFeninge van de zelve , nog in

het derde Jaar na de dood van Licinins , daar hy dog niemand meer te

vreezen hadde, heel vry gelaaten heeft. Want de heymelijke moeft hy
om deeze reede wel verbieden , op dat 'er , by die geleegenheid , teegens

hem en zynen ftaat, niet iets fchaadelijks ondernoomen wierd. (V) Waar
toe ook behoord , 't geene Chriftelijke Schryvers zelfs van hem beken-

nen, dat hy na de opbouwinge van Conftantmopolen , door Valens , een

fterrekijker
,
geboortig van die ftad , wichlaarye (riativitijf) heeft laaten

opmaaken , die dan haare bloeyentheyd op 696. jaaren gefteld hadde. ft)

TyntGod- Maar by die wetten, in welke hy de Heydenfche grouwelen en duyvel-

fche tooverkonften opentlijk toeliet, mocht men ook wel andere bevee-

len tellen, die niet veel beeter geweeft zijn. Als, wanneer hy uytdruk-

kelijk in een wet dit overfpel niet voor ftrafbaar verklaard heeft , dat in

een herberg met een maagd was gefchied, om deeze reede , dewijl zulke

lieden buyten dat een ongebonden leeven leiden , en niet waardig waa-

ren, dat het gerechte zich met haar bemoeide. (V) Voorzeeker daar kon-

de van de flimfte en geringde Heyden niets ergers verwacht werden,
ik laate ftaan van een Keizer, en daar en booven van een Chriften , die

zoo veel roem in de weereld gehad heeft. Om de kortheid ga ik andere

gedenk teekenen noch al voorby , als ook de veelvuldige teekenen van
de al te groove bygeloovige en afgodifche weezens , insgelyks de on-

barmhartige ordinantien , en dikmaals bloedige wetten , teegens ellendi-

ge, ten deele onfchuldige , en ten deele teegens zulke zwaare ftrarfen

niet

(*) Julianus in Csfaribus p. 133. (r) L. 1. & 2. Cod. Thcod. de Malefic. (s) L. i.Cod
Th. de Sacrif. (*) Zonaras T. 1 u. p. 7. («) L. 29. C. ad. L. Jul. de Adult. 1. Eufeb. in, V.
C.M. c.61.64.
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niet verdienende lieden, als dejoodetti Heydenen, en de zoo genaamde *»*

Ketters, waar van in 't vervolg hier en daar iets meerder zal verhandeld Tec^n de

werden, Eujebius bekend zelrs, dat 'er door zulken handel, veele huy-
K"tc"'

chelaars zyn gemaakt, die zich uyt vreeze of hoop, gaarne na zyn wil ge-

fchikt hadden. Andere verwonderen zig met reeden, waarom dog toen

ter tyd die lieden , als de Novatiaantn-, Montamftcn , Eneranten en zoo
voort , byzonder verketterd en vervolgd zyn geworden , die alle op een

maatig en ingetooge leevcn zoo zeer gedrongen hebben. Gelijk meedc,
dat men doorgaands , in de Edióten van decze en de volgende tyden ,

geen deugdelykc grond of bewys altoos tot haare befchuldigingen, heeft

bygebragt , maar alles met reederijk-konjiige Figuren heeft uytgedrukt,

en de woorden op fchroeven gezet , en wat anders meer by het gedrag

van Cotiftantijn overvloedig te erinneeren zijn mocht.

ao. Veele onder de rechrgeloovige vonden zich geweldig over hem &lm&t
bezwaard, om dat hy haar op 't laatft niet meer wilde begunftigen, maar R«ioovige.

haar opentlijk vervolgd heeft, dat hy alzo zelfs noodwendig niet recht-

geloovig geiturven was. Daar ging het nu aldus meede toe. Zyn Zufter,

Cotifiantia , weduwe van Licwius , was de partye der Arriaanen toege- *™mA*'

daan, en, wanneer zy nu op haar fterven lag, zoo prees zy aan Conjian-

tyn een Arriaan? Ouderling aan , een onderhoorige van Eufebius van Ni-
eomedte , die haar zeer waard geweeft was. Deeze man kreeg dan daar door
een vryen ingang by den Keyzer , en hy begon hem ook op zyne zyde
te brengen. Men zocht hem dan te vertoonen , hoe dat aan Arrius ,

die toenmaals in ballingfchap leefde, ongelijk gedaan was, en menbragt
het eyndelijk zoo verre , dat hy weeder uyt zijn ballingfchap te rugge

wierd geroepen. Dit liep voor de andere party flecht af , om dat haar v«*öigfo-

hoofd, AthnnafittS) daar en teegen nu weeder uyt het Land moeft , en AthSu'

dat de overige niet weynig gedrukt wierden. Waar door dan die geene, 2«I3?'"

welke wat oprechter fchryven , dit wel uytdrukkelijk eene gewei- sen '

dige vervolginge noemen , en een grouwelijke woede teegens de Gee-

Jlehjkheyd. (x) De andere laaten het , als een zaak , die zich tot geene

lof-recde fchikt, met voordacht uyt, en Eufebius , die zelfs een Arriaan
was, wil zich hier ontrent niet uytten. Eenige weynige roeren het met
eenige woorden maar korteh|k aan, dat hy aan AU'xander ,op ftraffëvan

ballingfchap, aanbevoolen hadde , om met Arrius weeder in eene ge-

meenichap te treeden, (y) dat hy daarom Athanafms 'm Vrankrijk heeft

gebannen, maar Amus en Enzoius weeder herfteld, en zoo voort, (z)
\Vanneer men nu al fteld,dat hy door de liftige geveynftheyd deezer man-
nen zoodanig was verleyd geworden , dat hy de Arriaanen voor recht-

geloovige,en de andere partye voor hartnekkige en eygenzinnige gehou-

den hadde: (V) zoo moeiten dog ondertuffchen veele menfehen daarom
lyden, daar zy zich ock zeer over beklaagden. Maar zy moeften op dee-

ze wyze geleerd werden, hoe bedrieglijk het is , en wel inzonderheyd

voor Leeraars, zig op menfehen te verlaaten, en van een groot heer cea

afgod te ma iken , wanneer hy maar een weynig zachtzinnig en goedaar-

dig is. Hadden zy te vooren , by het Niceenjche Concilium , zoo veel

van zijne liefde tot de rechtgcloovige geroemd , zoo moeften zy nu tot

hunne fchaade beproeven , dat by niet alleen op zijne eerde meeninge

gevallen was , toen hy de Amaanfche ftryd voor een geringe en onnoo-
dige zaak hadde gehouden , maar dat hy die zelve nu ook by- en van de

andere af-viel. 2 1

.

(*) Sulpicius Severus it. Hift. S. p. ioi. Lucifer Calaritanus 1. 1. ad Conft. p. 16. Hierony-
mos inChron. Ann. CCCXXI1X. Philoltorgius lib. 1. c. 1. (y) Socfaces 1. c. 38. (z.) Wem
1. c. 27. & 35-. (

a ) Idem 1. c. 26.
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Pu ccc. 2 1 . Nog bedroefder was het voor de Rechtgeloovige dat Confiantijn

clftint n zich, op het laatfte van zyn leeven , van een Arriaanjche Bijfchop , h.u~

«etd ™Ch r
efrms vm Nkomedie, liet doopen , en zich alzoo opentlyk tot de Ar-

Ar
n
ri«n" rtaamfche leere wendde , gelyk als zy zelfs ook bekennen ; (£) Alhoe-

gedoopt.

we j £u£tijlus fct z \ Weederom met ftilfwygen voor by gaat, onaangezien

hy alle de omftandigheeden van zynen doop wel naauwkeurig befchryfd.

OndertufTchen belyden het andere gaarne , en derven niet eens by bren-

gen, als had de Keyzer niet geweeten , dat Eufebius een Arrtaan was }

niet teegenftaande hy zig door zo veele bedryven als een regt voorvegter

der zelve overal bekend gemaakt hadde. (7) Om welke reede het ook
aan Conflantjn geenzins onbewuft konde zyn, die zoo veel 'm dit bedryf

te doen gehad heeft , en heel licht een ander Biffchop hadde konnen laa-

ien haaien , by aldien hy gewild hadde. En waarom had hy dog zyn ey-

ge Teftament aan een Arriaans Ouderling in bewaaringe gegeeven , zoo
hy zich op de Arriaanen niet t'eenemaal vertrouwd hadde? (d) Nog-
tans mocht dit doopen van Confiantyn , wel op zich zelfs genoomen
zynde, gefchied zyn geweeft, hoe, en wanneer het wilde, zoo was het

doch echter vlak teegen de inftellinge van de zelve aanloopende, dat hy
oP zyn zig eerft in het 65. Jaar van zynen ouderdom liet doopen, en over zulks,
dood.bed.

ontrent^ eynde zynes leevens: in welk misbruyk hem genoegzaam al-

le Chriftenen, wel ettelyke 100 Jaaren na zynen tyd hebben nagevolgd,
in meeninge,dat zy zoo doende des te vryer en zeekerder zoo heen mog-
ten leeven , door dien ze dog , wanneer hen de nood daar toe drong , van
alle hunne zonden en ftratten op eenmaal los en vry konden worden , en
alzoo met een fprong in den Heemel koomen. Dog het voorwendzcl,
dat hy zig gaarne in de Jordaane hadde willen laaten doopen , en , dat

hy daarom zoo lange gewacht hadde , is niet alleen ongerymd , maar
zyn byge. ook ten hoogfte bygeloovig en afgoodifch. Diergelyken ellendigen wee-
godeïye.*" zen men ook al in veele van zijne bedryven ziet , toen hy zig , tot een

voorbeeld, met de overblyfzels (Reliquieri) en lichaamen der heyhge liet

paaijen,en te vreede Hellen, en, toen hy met het kruys van Chn/tus,en
de fpykers , veel apenfpel heeft aangerecht , veel tyds met prachtige ker-

ken te bouwen , en diergelyke , toegebracht , ja toen hy voor hem
zelfs een cel, als een kleyne land-kerk, heeft laaten opmaaken , en zoo
voort. Alle het welke hem by de verltandige en verlichte gemoederen
tot een flegte lof wierd nagegeeven , alhoewel het ook veele voor wat
groots en roemwaardigs heel hoog hebben opgeheeven.

22. Dit waaren dan de noodigfte punten , welke by de befchryving

van Confiantyn noodzaakelijk aangeroert moeften werden : waar by nie-

mand moet mcenen , dat men hem gantfeh geen lof wil over laaten , ter-

wylen dat in zich zelfs t'eenemaal ongekrenkt blijft , fchoon men al de
vryheyd gebruykt, van na te zien, hoe verre het kan toereiken , en of

RegMringe het overal wel een gelyke grond heeft. Dog ik moet my nu tot de ove-

Kéy«H.'
6e

fige Keyzers van deeze eeuwe haaften , en wat korter in de voorflel-

linge van deeze dingen zijn , die onder haar in Kerkelijke zaaken zyn
jovianm. voorgevallen. Van Confianttus , Julianus en Valens , nebben wy in 't

voorige Hoofdftuk nu reeds al iets of wat aangeroert > en van Jovinnus
is 'er , van weegen zijne korte Regeeringe , die maar 7. of 8. maanden
geduurt heeft , ook niet veel te zeggen. Behalven dat men zijn vlyt

prijft, door welke hy de Heidenfche afgoden-dienft taamelijk wel weder
ge-

(£) Hieronymus in Chron. Ann. CCCXL. (Eufebius. iv. v. C. M. c. 61.) (c) Socrates I. c.

26. Soxomenus n.cap. 32. Theodoritus 1. c. 32. Ambrolius Orat. de Theodof. M. Hierony-
mus. Gobelinus 1. c. Salpellicus Ennead. vu. lib. 8. Conf. adv. Baronium & Gordonum. Scul-
tctusP.m.Mcdull.Pat.p.2i8.Pctaviusl.vi.Rat.Temp. c. 1. (^Socrates 11. c.a.Sozom.vi.c./.
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iempt heeft, (dj Alhoewel hy cgter daar ontrent alles meteen zeeke- J"
r

a>
cC;

re glimpheeft uytgevoert, door dien hy van natuure een zeer beleeft Heer
is geweeft. Aangezien hyook de twift-ziekeGeeftelijkheid dikmaalshecl

aardig afgeweezen , en de huychelaars heel fraai befchaamt gemaakt heeft.

(e) Zijn navolger Valentinianus > heeft booven Valens die lof, dat hy vaieütinüi

niet zoo boos en eigenzinnig, maar ernfthaftig en regtvaardig is geweeft.

Zoo dat een zeckcr Heydenfch Htjlorte Schryver van hem fchrijft , dat

hy onder zoo veele Godsdienjlen als de middelmaat heeft gehouden. Hy heeft vryheyd

daarom niemand ontrujly noch bevoolen, dat men dit of dat noodzaakelyk dieVftou-

moesr gelooven. Veel minder heeft hy de onderdaanen met fcherpe Ediften
dcrheal -

daar toe gedrongen , dat zy zynen Godsdienji zouden moeten navolgen.

Maar hy heeft een iedere partye ongemoeyt gelaaten , zoo als hy die heeft

gevonden, (f) Waar meede ook een Chriftelijk Schrijver over een komt j

naamclijk, dat hy niemand iets het geringde heeft gemoeit , die met
hem niet van een en dezelve meening is geweeft. (gj Gelyk als hy ook
zelfs aan de Jooden eenige vcrlichtinge door openbaare afkondigingen

verleent heeft, (hj Alhoewel hem eenige defweegenzyn lof licht hebben
willen verduyfteren , om dat zy het verdraagen van hunne teegenpartyen

niet gaarne gezien hebben. Uyt dien zelven grond kan ook de befchul-

diginge wel gekoomen zyn , als of deeze Keyzer de veelheyd der vrou- of
r

hy v«-

wen weeder zoude hebben ingevoert , waar van dog de andere Schry- R

C

chaT
wcn

vers, die hier van zonder eenzydigheyd konnen fchryven , niets ter wee-
h"a '

reld gedenken. Waarom dan ook de nieuwe Schry vers dit als een fabel

voorby gaan. (1) Echter ziet men zijne reedelijkheid, aan 't geene, dat

hy by de inwying van Ambrofius , te Milaan , aan de andere Bifichoppen

onder anderen gezegd heeft, dat een BiiTchop niet alleen met woorden,
maar wel voornaamelijk met zijn wandel, de andere moeft voorgaan, en
wel met zulk een wandel die goed en onftraftelijk was. (k) Dog hoe de
Gecftelijkhcyd zijn goedheid wel eenigzins misbruykt mag hebben, daar

van zal hier onder, in het laatfteHoofdftuk, wel wat breeder gehandelt

werden.

2%. Zvne Zoonen , Gratianus en Valentinianus de 'Jonge , hebben S'?
ti,

!
n!»'

J 1 . 1 1 • -1 j 1 1
Valentinia-

in Kerkelijke zaaken niets zonderlijks uytgevoerd , behalven dat de nus junior

laatfte, met zyn Moeder Jufima , Ambrofius en zyn party, zeer vyan- ddius.
c°"

dig was , en de eerfte de Arriaanen niet konde aandoen , om dat

zy" al te magtig waaren. Maar, na dat Theodofius , in 't Jaar 379.
meede in de regeering getrokken was , die de Arriaanen heel niet gun-
ftig was , vielen 'er eenige aanmerkenswaardige zaaken in de Kerke voor.

In 't jaar 2,88. veriloeg hy den Tyran en weederfpannige, Maximus , die

in 't )aar 382. zig tot Keyzer opgeworpen, en de goede Gratianus met
lilt omgebragt hadde. Hy zette ook Valentinianus de tweede weeder-

om op den troon , en deede daar op, beneevens hem , belydenis van de

leere van Ambrofius, na dat zy beyde te vooren voor Arriaanen gehou-

den waaren geweeft. OndertulTchen bragt Arbogajtes , in 't Jaar 392. * rboBJ

Valentinianus om 't leeven , dog 'Theodofius weeder hem : zoo dat onder

de Chri/lenen , zoo wel als onder de Heydenen, het doodflaan en moor-
den niet alleen heel gemeen , maar nog loftelyk daar en booven wierd.

Ambrofius , en andere , die heel veel voordeel van hem genooten , roe-

men hem booven maaten zeer , dog deeze getuygd van hem, dat hy al te

I. Deel. E e op-
td) Rufinus 11. c. 1. Socrates. lil. c. 24. fcqq. Soiomenus. vi. Theodoritus iv. Viflor.Eu-

tropius. x. (e) Socrat. vi. c. f. (ƒ) Ammianus Marccllinus. 1. xxx. (g) Suidas. (b) }. 3.

& 4. Cod. de Jud. & Caclis. (1) Socrates iv. c. 26. Niccphorus. Zonaras. Cafp.odorus. Sabel-

licus. Conf. Baronius. Spondanus. Valelïus ad Ammianum. Seldenus & uxor. Ebr. [£) Paulus

Diaconus Lui. Hilt. Theodoritus iv. c. 7.

Maximus
een t\ran.
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oploopende was , maar ook licht weeder bedaarde , 't geene uyt het ge-

val met die van Theffalomca heel wel te zien is. Want , als deeze een

van zyne Staats dienaars, Bothencus genaamd, omgebragt hadden, liet

de Keyzer daar over, in zyne verwoetheyd wel 7000. menfehen , bin-

nen den tyd van drie uuren , needer maaken. (I) Welke daad , door dien

ze al te leelyk was , veele Schryvers verfweegen , en alleen gewag

daar van gemaakt hebben , dat hy van Ambrofhis om die reede uyt de

gemeenfehap der Kerke wierd gehouden , welke ftraffe en vermaaninge

hy echter van hem zeer wel heeft opgenoomen. (m) Verders zyn de

Heydenen met zyne regeeringe ook meeft wel te vreeden geweeft, en ze

konnen de welftand des Ryks onder hem ook niet loochenen, (n) Ech-

ter willen hem eenige voor welluftig en verkwiftendeuytmaaken : byzon-

der heeft haar verdrooten , dat hy overal haaren Godsdienft afbreuk had

zoeken te doen , en desweegen zelfs een vertoog aan den Roomfchen

Raad, die toenmaals nog meeft Heydenfch was, gedaan heeft 5 als mee-

de, dat hy hier na de inkomften , die tot den Godsdienft gefchikt waa-

merkelyk befnoeid heeft. (0) Ook fmert het veele, dat hy het Rykren

onder zyne twee zoonen verdeeld hadde , en aan Arcadius het Oojiers ,

maar aan Honorius het IVefiers deel toegeweezen , en in zulk een teere

jeu^d ingeruymd , als waar door de nog overige kragten des Ryks uyt-

termaaten zeer verzwakt zyn geworden. Van deeze beyde nu zal in de

volgende eeuwe gelprooken worden.

(/) Theodoritus V. cap. 13. Sozomenus vu. cap. 13. Ambrofius Orat. in Auxent. & ep. 33.

(»») Paulinus Vita Ambroiïi. Rufimis i.c. iS. Sozomenus vu. c. 24. Augullinus V.de C.D.c.
2,6. (») Paulus Diaconus lib. 11. Egnatius. (0) Zoliïnus iv. c. ƒ<?.

HET DERDE HOOFDSTUK.
Van hei verval der Chrifienen in deeze eeuwe , na den iw&éndi-

gen toejiand.

Innerlyke

ftrydighee-

den cler

Cliriltcncn.

NA dit kort bericht van de uytterlyke toeftand der kerken in deeze

eeuwe, ga ik nu over tot de overige aanmerkingen , waar uyt de
zelve ftand der Kerke ook vervolgens gezien kan werden. Hoe onruftig

en bedroefd het doorgaans toen ter tyd daar uytgezien heeft , kan niet

alleen het booven aangeroerde verhaal , van de fchrikkelyke oorloogen ,

onder Maxttpianus , Maxcntius, Licmius , en andere genoegzaam aan-

wyzen, maar ook de oneyndige beroertens tuflehen de Arriaanen enOr-
thodoxen of rechtgeloovige , gelyk als zy hier onder ook nog kortelyk

weeder aangeroerd zullen werden. Aangezien nu de vervolgingen der

Heydenen nog naauwely ks opgehouden hadden , en de meefte hoopten , dat

de Godsdienft nu eerft in haare rechte waarde zoude geraaken , (#) wan-
neer het opryzende gekyf aanftonds alle deze hoope t'eenemaal weg-nam.
Want de Chrijienen begonden al voort malkanderen den ander zelfs te

byten , en te verflinden , en voor de heydenen een ergerlyk fchoufpel
met kyven en twiften , fchelden en hoonen , rechten en verdoemen , roo-

ven en moorden, aan te rechten. Ik zal dan nu hier ter plaatze de in-

nerlyke afval van de eerfte waarheyd , beneevens het uytterlyke on-
gelyk , in 't korte ontwerpen , door dien deeze beyde zaaken dog
buyten dat zoo uyttermaate naauw met malkanderen zyn verknocht , na

het

(a) Sabellicus 1. c.
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.het gevoelen van zeer veele verftandige en geleerde Schryvers. Waar l™£g
c -

door ik te gelyk in de volgende eeuwen te korter zal konnen zyn , om
dat op deeze hoofd-veranderinge alles wel het meefte beruft. Maar ik

zal niets herhaalen,'t geene in onze Afbeeldmge der eerfte Chrijienen dies

aangaande nu reeds al in 't gemeen hier van verhandeld is , maar ik zal

alleen het een en 't ander daar by voegen.

2. Voor alle dingen erkennen ook die geene, welke van de uytterlyke °
h

r

ri|i"

ftaat weeten te oordeelen, dat de Chriftelyke Gemeentens geene byzon- d<™ »»-

dere verbeeteringe gekreegen hebben , toen de Regenten zich op haare
6ewa '

zyde begeeven hebben: terwylen de Chriflelijke Godsdien/i geen Repnblijk,

en de Republijk geen Chrijlehjke Godsdienft zoo noodig heeft, dat deeene

niet zonder de andere zoude konnen beftaan. Nademaal beyde de in-

zichten der zelve zeer verre van malkanderen onderfcheyden zyn, en dat

het burger-recht en den zeetel der Chriftenen maar alleen in den heemel

zyn moet. Het geene dan ook uyt den toeftand der eer(Ie Chrifienen oo-

genfchynelyk blykt, zoo wanneer de Apo/ielen geene groote Heeren tot

hunne hulp zochten, maar alles op de Goddelyke macht ten vollen lie-

ten aankoomen. Want, zoo dra, gelyk wy in het begin van het voori-

ge hoofdftuk gehoord hebben , de weereldlyke zaaken met macht in de

kerken indrongen , zoo was het met de eerfte reynigheyd des Chriften-

doms volkoomen gedaan. Daar wilde Conjlantyn deeze twee teegen-

ftrydigfte dingen vereenigen, Goodes en des Duyvels Regeeringe te zaamen
mengen , Chriftus en Belial zouden te zaamen goede vrienden met den
ander werden. De eerfte hitte wierd allenkskens kout, de godzaalig-

heyd wierd t'eenemaal bedorven , daar wy nu nog tot deezen tyd toe

niet meer als fchaaduwen en beelden van over hebben
,
ja ook deeze zelfs

niet eens meer behouden konnen. Zoo droevig en fmertelyk is die dag

Van Conftantijn voor de godzaaligheyd geweeft , toen hy zig voor eeri

Chriften kwam te verklaaren, gelijk als een zeeker geleerd man met groo-

te reede zig ook daar over beklaagd. (V)

3. Naamelyk , veele van haar houden die zelve tyd voor zeer ge- ch"»e

d"

wenfcht, alwaar het overal zoo pragtig en overvloedig inde Kerken be- "")•

gon uyt te zien. De verftandigfte echter komt dit alles zeer beden-

kelyk voor, en ze duyden de uytipraak of ftemme , die men toenmaals

hoorde , veel eer op de ingevoerde pragt en rykdom , als op de leere

der Ainaanen , wanneer ze zig alzoo liet hooren : Heeden is het vergif f'™™,.
in de Gemeente nytgefchud geworden, (d) Want daar door hield niet al- gef>°°«i-

leen de beproevinge des geloofs op , naamelyk het kruys , dat tot

noch toe de liefde heel wel ontftooken en onderhouden hadde : maar
de uytterlijke geruftheyd en vreede deed de lieden hunne Chrifte-

lijke pligten en oeffeningen t'eenemaal vergeeten, niet anders als een lan-

ge vreede de Soldaaten maar luy en tot den ftrijd onbekwaam maakt. (Y)

Men kan zich licht inbeelden , hoe kragtig deeze prikkelen geweeft moe-

ten zyn, daar zy al te vooren, midden onder de Heydenfche regeerin-

ge, zoo grooten fchaade hebben gedaan, waar van ik de bekentenis van

Eufebtus hier alleen ter needer zal ftellen ; te meer, door dien het begin

deezer eeuwe daar door ook met eene opgehcldert werd. Hy zegd dan

aldus : Wanneer wy door de groote vryheyd m nalaatigheyd en traagheid *Ae
S*ï

tiii

waaren vervallen, als de een den ander begon te benyden en Je verkleyneu, *™$>

en dat <Wy onder eikanderen gelyk als een tnlandfchen oorlog vonden , en dat

E e 2 wy
(6) Pufendorfius de Hab. Rclig. n. 40. (f) C. Rictcrshulius I. vr. Lecl. S. C. 17. H. Grotius

iib. vi. de Verit. Rclig. Chr. c. \'. h. in Not. p. 467. (d) Nauderus Chron. Tom. 1. Woltius
Cent. iv. Memorab. Mornxus Mylkr. Iniquit. üpanhemius Incrod. H. E. p. 35-8. (e) Ritcefs-

hulïus 1. c. Eufebius vm. c. 72.
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T»rccc. -wy met woorden, gelyk als niet waapenen offpietfen , molkanderen kwet-
,ot CD

'

(ten : daar altyd de eene Bifchop teegen de andere , de eene Gemeente teegen

de andere opfiond, en dat'er overal mets als enkel gekyf enftrijd was. Ja,
daar de bedtiegerye en huychelarye tot op den hoogsJen top der boosheyd

was opgevyzeld , daar ving de Goddelijke regtvaardigheyd aan , ons eenwey-

mg te tuchtigen.

4. Doch , nademaal , vaart hy voort , wy daar niets van voelen wil-

den, en dat wy daar met eens meer aan dachten, hoe dog Godweeder ver-

zoent mogt werden , ja , daar wy veel eer , als de goddeloofte lieden , meen-

den , dat zig niemand daar over meer bekommerde , wat de menfchen voor-

naamen , en dat wy ook daarom altyd de eene zonde op de andere fiaapeU

den. Daar ook onze herders den reegel der Godsdienji t'eenemaal verwier-

pen , en dat zy met malkanderen maar alleen zochten te kyven en te byten 3

en mets anders dagten , als , hoe zy maar deftrydigheeden, dreigementen ,

lajlertngen , haat en vyandfchap , ter deege groot mogten maaken , en dat

zy daar beneevens de heerfchappye en tyrannye ten uitterjlen aan zig wilden

trekken; zoo maakte God, na de woorden van Jeremias, de dochter Ztons

te fchande,en verftiet de heerlijkheid Ifraéls vanden Heemel ter needer. By
welke fmertelyke en nadenkelijke bekentenifie hy dan nog by voegt, hoe
dat 'er zoo ontallijk veele van de naam-Chriftenen , geduurende de ver-

volgingen, by gebrek des waaren geloofs, afgevallen, ja ook veele Lee-

raars zelfs opentlyk in haar verderf en afval te fchande geworden waa-
ren. Een ander Schryver van de zelve tyd ftemt hier meede ook

Getuygenu overeen , zeggende: De vervolgwge onder Diocletianus gefchiedde uythet

a
J

c"s
e

c

n

hry" rechtvaardige oordeel van God, tot eene hoognoodige tuchtiginge. Door
*"• dien het leeven van de onze , door de groote vryheyd en nalaatigheydganfch

verdorven, en de Kerkentucht verkeerd ivierd ; zoo was ook het geloove

door allerhande keren verdeeldgeworden , en daar door gering geacht. De
Prelaaten , roorjianders en Aanvoerders des volks , hadden de Chrijielijke

ootmoedigheyd en louterheyd al lang vergeeten , en wierden uyt haat en twifi
teegens malkanderen ontjieeken en verbittert, (f)

van de d- 5- Dit kan wel tot eene volkoomene getuygeniiTe verftrekken , hoe

chnL
d
nVn ellendig het in den beginne van deeze eeuwe , ontrent het Chriftendom

daar heeft uytgezien. Waar uyt men ook wel kan befluyten , dat het

hierna , by den vollen inbreuk der weereldfche ydelheeden , noch veel

flimmer daar meede moet geworden zyn. Het geene alle de Hiftorien

buyten dat duydelyk genoeg te kennen geeven. Zoodaanig zelfs, dat de
ervarenfte Schryvers deezer tyden gaarne bekennen, dat de Kerke van de
tyden der Apoftelen nog nooit zwaarder en grouwelyker geplaagt is ge-

worden, door allerhande gekyf , woorden-ftrijd , onecnigheyd , fmaat
en lafter , als wel in deeze eeuwe. Qg) Ja , de Satan was toen ter tyd
gantfchlos, en geenzins gebonden geweeft , zoo dat het 20. Hoofd-
ftuk der Openbaaringe van Johannes , zonder eenige de minfte geleegen-
heyd , veel min met eenig grond , daar op geduyd werd. (h) En zulks wel
des te meerder nog, om dat de geheymenis der boosheyd door deblind-
heyd der Leeraars deezer eeuwe , nog onder eenen fchoonen fchyn is ge-
voed geworden , onaangezien alles toen ter tyd al in den grond bedor-
ven was. Myne hier onder bygebragte aantrekkingen konnen deeze oor-
deelen nu we^ genoegzaam verller ken , en van alle eenzydigheyd vol-
koomentlyk vry fpreeken. (Y) Men heeft het toen ter tyd aan zommige

al

(ƒ) Haymo lib. vm. Hift. S. c. 1. (^) Centur. Magdeb. Cent. iv. c. 8. p. 328. (h) Hift.
Eccl. Goth. lib. ti. c. 4. Seft. 3. n. 1. (,) H. Kippingius Not. ad. Pappi H, E. p. 72. L Ofian-
dcr pracf. & Cent. iv. c. 26. Neuhufius lib. 1. Fatidicorum c. 27.

in deeze

Eeuwe.
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al voor eene Ketterye willen aanduiden , wanneer zy bekend hebben , f^f -

dat de weereld nu al t'eenemaal aan den Satan eygen , en dat de Kerk zelfs

een hoerhuys was. (k) Ook fchryft een beroemd Leeraar midden in dee-

ze eeuwe aldus : Het is waarlijk nu zeer zwaar en zeldzaam , om eene

reyne of zuyvere Gemeente te zien, die "oan deeze booze tijden geen fchaa-

de altoos geleeden heeft , en nog ongekwetft en reyn gebleeven is, alzoo , dat

zy van de Apoftolifche ïeere nog maar tets behouden hadde. (I)

6. Dit nu raakte geenzins alleen de Ketters, maar wel het meefte die &*»!««

geene, welke zig zelfs rechtgeloovige noemden. Want de zoo genaam- heidv^n

de Ketters wierden alle onder de zoo zeer geroemde gelukkige itandder geinig*.

Kerken onder dwang gehouden, en konden ook, by gevolge, door ge-

rufte en goede daagen zoo zeer niet vervoert worden. Doch de Recht-
gcloovige waaren over al in aanzien , rijk , en geruft , en hadden het

grootfte gemak en vernoegen, gelyk als zy daar ook zeer veel op roem-
den. Daar kwam het dan van daan , dat de meefte en voornaamfte der

gantfche Geeftelykheid t'eenemaal in allerhande grouwelen als verdron-

ken laagen, en dat Ze haare eer- en geld-zucht, beneevens eenwelluftig Fndeo«_

en weeldrig leeven , overal onbefchroomt lieten zien. De Regenten , '

zoo veele als 'er rechtgeloovige geweeft mochten zyn , waaren heel wel
te vreede, Wanneer zy zelfs maar na haaren wil en luft konden leeven.

Waar door zy ook * niet alleen de overdaadigheeden en ergerniflen van

haare gewaande zielbezorgers door de vingeren zaagen , maar aan hen
ook alles, wat zy maar hebben wilden , verfchaften. Zoo dat dan de

fleur der Kerken , of der Geeftelykheyd , daar in wel voornaamelyk be-

ftond , dat ze na haar eyge believen , over het arme volk maar konden
heerfchen, en dat ze haar voordeel , eerbied, en luft, in alles konden
zoeken en vinden , en dat ze de andere, die haar hinderlyk vielen, on-
derdrukken , overfchreeuwen , fchelden en hoonen , plaagen , verkette-

ren , en verdryven konden ; en zelfs daar en teegen alleen de haan in 't

hok konden zyn. Ondertuiïchen had het rechtdaadige geloove geen plaats

meer * en het weezen van den Godsdienft ftelde men t'eenemaal in zee-

kere begrippen en termen, die het verftand opgevat hadde , gelyk ook,
in uytterlyke mond-belydeniflen , en andere verdienende werken. Die
zich hier in na de gemeene wyze wel wift te fchikken , en die dat vaft

gezet gezag en geweld der Biflchoppen maar niet in twyfrel trok , die

wierd dan een rechtgeloovige genaamd, hy mocht een regtfehaape Chri- « ^«he-

ften zyn of niet. Maar, wie haare ftellingen, gevoelens en kunftwoor- l'°.

"'

den, niet alle in den Bijbel vinden , of zonder overtuyginge van zyn ge-

weeten voor aangenaam houden konde , die moeft noodzaakelyk een

Ketter heeten. Alzo verviel het meefte deel des volks in de uytterftege-

ruftheyd en reukeloosheyd, zoo dat het dikmaals heel kwaalyk van de

Heydencn zelfs te onderfchyden was, als alleen met de bloote naam.

7. Dit alles nu en noch veel meer, kon wel met outallyke getuyge-

niflen beweezen worden, indien het niet al te wydloopig zoude vallen.

Alhoewel het voornaamfte daar Van nu reeds al uytvoeriglyk door ons

gedaan is , in het laatfte Boek van de Afbeeldinge der eerjle Chriflenen j

waar heene wy ondertuflehen den waarheid-lievende Leezer willen ge-

weezen hebben. Echter zal men nog al veel in de volgende Hoofdftiïk-

ken bygebragt vinden , alwaar ook te gelyk meede die inbeeldinge t'ee-

nemaal vervallen zal , als of 'er door alle die uytterlyke ordmantien en

befchryvingen van de Geeftelyke ftaat, door zoo veele inftellingen , Kerke-
lyke vergaderingen, en andere fchynbaare dingen, ooit iets goeds was uyt-

Ee 3 ge*

(k) Helladiusap.Hieronymum adv. Lucifer. (/) Baiilius M. ep.71.
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ja« ccc. gerecht. Hier is het nu nog noodig, om te zien, hoe het met de voor-

vjVal ^egeevene voortplantinge der Chriftenheyd al is toegegaan. Vermits het in de
voottpia- verdenkinge der gemelde omftandigheeden wel in de gedagte van iemand
cKSkn. mocht koomen , of 'er ook wel , door de zoo zeer verdorvene Chriftenen,

andere tot het waare onvervalfchte Chriftendom hebben konnen gebragt

werden. Waar by men dan noch wel het berigt uyt de eerfte 300. jaa-

ren neemen kan , dat naamelyk het Chriftendom , toenmaals al aan alle

de bekende oorden des weerelds uytgebreyd geweeft zynde, na deszelfs

rechten grond, by de grouwelykfte vervolgingen, daar door destevafter

gefield is geworden. Zoo zal 'er dan aan de waan der volgende tyden

niet heel veel meer konnen overblyven , als of naamelyk de Cbriftenheid

eerft toen ter tyd rechtfehappen hadde beginnen toe te neemen of aan te

waden.
Bekcetioge g. Om dan nu voor eerft van de nieuw bekeerde volkeren te fpreeken,

ren.

He) °""
zoo weet men uyt de voorige tyden wel, hoe, zonder dat, het Euange-

lium te vooren al rondsomme uytgebreyd is geweeft. Men kan anders

ten tyde van Conftantyn geen volk aanwyzen dat de Chriftelyke leere

iniberie heeft aangenoomen , als die van Iberte, beneevens eenige Indiaanen i(rn)

't geen moogelyk wel in Abyjfina mag geweeft zyn. (n) Deeze beyde

voortplantingen nu zyn door geene ordentlyke Leeraars gefchied; nade-

maal de eerfte voortplantinge door twee jonge lieden, en de tweede door
eene vrouwe is voorgevallen. Als meede , 't geene nochmaals aanmerke-

lyk is , niet door het toedoen en de zorgvuldigheyd van Conjlantyn , maar
alleen , om menfehelyker wyze daar van te fpreeken , recht by geval.

Zoo zeer zelfs , dat men daar uyt bevroeden kan , hoe flecht de Groote
toen ter tyd om de regeeringe, en de Geeftelykheyd om haaren eeven-

naaften , zich bekommerden : door dien ze alle beyde maar alleen met
de vaftmaakinge en behoudenifle van haare ftaaten en voordeden genoeg
te doen hadden. Wanneer dan die beyde jonge lieden , met Meropius,
een Koopman van Tyrus , naar Indien kwaamen, zoo wierden zy aldaar

gevangen genoomen , en voor den Koning gebragt , doch hier na zoo
bemind, dat zy de herten der Hoovelingen en des geheelen volks meeft
op haare zyde gekreegen hebben. De Vrouwe wierd als eene gevangene
defgelyks in Iberie eerft bekend , tot dat zy eyndelyk , door eene won-
derbaare geneezinge der kranke Koninginne , de meefte inwponders tot

Mareo- het Chriftendom bragt. Wat booven dit van de Marcomanhen werd
voorgegeeven , als zoude Ambrojius die bekeert hebben , zulks alles

fteunt op zulke befcheyden niet , daar men niet heel veel teegen in te
ootthen. brengen zoude hebben. Ook konnen de Gotthen , na 't gevoelen der

rechtgeloovige zelfs, daarom niet tot de waare Chriften-bekeerde geree-

kent werden, door dien ze altemaal Arriaanen wierden; (V) En dit is

het , wat de nieuwe bekeeringe der volkeren in deeze eeuwe aangaat.

de"™
8"" 9' ^°° vee ^ nu ^e uytbreydinge des Chriftendoms onder de voor-

d« chri. heene bekeerde volkeren aangaat , zoo moet men , na de ffeleegenheyd
van die tyden , voor eerft aanmerken , dat er toen ter tyd zeer veele ver-
leydende en aanlokkelyke dingen met het gewaande Chriftendom zoo
door een gevlochten waaren , dat die machtig genoeg waaren , om zelfs
den ftyfzinnigften menfeh , door hoop van eenig voordeel , van eer-amp-
ten

,
of iets diergelyks te konnen aanlokken of verleyden. Van waar dan

ook,by gevolge, geene grondelijke veranderingen der herten en volkoo-
mene afwendingen van de weereld , konden voortkoomen. Ook hebben

\vy

•
^wl »^

crat
- *"W 21- Thcodor. 1. 22. Soïomenus 11. c.6. Rufinus 1. c. 10. («) HolQe-

mus ad Martyrol. Rom, Valefius ad Socracera 1. 1. c. 19. (») Sowmenus vi.c. 37.

Ucncn.
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\vy hier boovcn nu reeds al gezien , hoe veele heydenfche gebruyken , \o'c\^
cc'

meeningen, fpreekwyzen, en diergelyk 'er' onder de Chriftenen van dee- o«««e-

zen tyd opentlyk in zwang zyn gebleeven. Het geene ook zonder dat, Hcydes!

by zulk eenc vermenginge van menfehen en zaaken,vanbeyderleyegods- dom '

dienltcn , niet heel wel te myden was , door dien de Chriftenen zelfs

ook niet meer in de voettlappen haarer voorouderen bleeven. üm nu En de

maar aan een eenigc van zulke openbaare grouwelen te gedenken , die 5™""^?

zelfs door openrlyke inftcllingcn toegelaaten, en beveiligd vvaaren, zoo
wierd, tot op het eynde van deeze eeuwe, de volgende ichrikkelyke ge-

woonte (lijf en vaft, midden onder de Chriftenen zelfs , onderhouden >

naamelyk, een echtbreekller wierd aldus geftraft , dat men haar in een

openbaar hoerhuys bragt , en nog verder tot zulke grouwelyke zonden
dwong; als meede dat men het zelve, door een zeeker teeken van een

klokje, opentlyk alomme bekend maakte. Welken grouwel Theodo/ïus

eerft, neevens een ander fehrikkelijk moord- en hoeren-hok te Rome weg
nam. (p) V erders is ook , in onze Afbeeldmge der eerjle Chriftenen , getoond
geworden , hoe ellendig het met de bekeeringe der Chriftenen onder

Conjiantyn zelfs is gefield geweeft. Indien het dan waar is , dat 'er in

het jaar van zyne bekeeringe tot het Chriftendom , over de 12000. zielen

gedoopt zouden zyn; zoo is, uyt de boven- gedachte omftandigheeden

heel licht te vatten, uyt wat voor inzichten , en met wat voor eene toe-

bereydinge en vroomheyd, dit by veele toegegaan is. Nademaal 'er nu

teegen de Heidenen eene zeer groote dwang ontftond , en dat ook dier*

halven haare grootfte beweeg-reede van Afval van het Heydendom be-

ftond, in eeneenkele luft tot nieuwigheyd en veranderinge , of vrees voor

fchaade en ftrafïe.

(ƒ>) Socrates V. c. \%.

HET VIERDE HOOFDSTUK.
Van de Leeraars der Gemeentens m de vierde eeuwe.

§. 1.

WAnneer wy nu verder de bekendfle Leeraaren deezer eeuwe eens

gaan bezien , zoo (laat 'er voor eerft aan te merken , dat de ge-

tuygeniflen van haar niet meer doorgaands zoo uyttermaaten geloofwaar-

dig en onzydig te vinden zyn , gelyk als men die in de voorige tyden

wel meeft hadde. Veele hebben van andere na haar eygen begrip en mee-
ning geredeneert, andere weeder ten gevalle van deeze of geene , of ook
wel, tot verdriet van zommige. Eenige weederom , verheffen deeze of

geene perzoon , uyt vreeze voor ongeleegenheyd. Nademaal het de er-

vaarentheyd wel geleerd hadde, dat men daar door op het alderzeekerfte

rechtgeloovig en geruft konde blyven , wanneer men de vermaarde Lee-

raars met pluymftryken maar voort hielp , als waar door ook de party

zelf een c;root aanzien en vermoogen by de lieden kon gewinnen. Van
deeze en cliergelijke inzichten nu is deeze vierde eeuwe niet heel en al

vry te fpreeken , volgens de voornaamfte gefchiedeniflen en gevallen in

dezelve. Evenwel kan men de vroome en oprechte Leeraars hunne be-

hoorlijke goede getuygenifle en lof, met geen reede onttrekken; al-

hoewel hier ,
gelyk altyd , op de bloote waarheyd alleen gezien moet

worden.

2. Zoo
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jMr ccc. 2 . Zoo waaren 'er dan in Europa , en wel voor eerft , in Itaken, te

L«SLin RöWj deeze volgende Biffchoppen te deezer tyd j naamelyk , Marcel-

TeRomc. tów 5 Marcellus , Eujebius , Mütiades , en Sylvefter , van welken man

men zoo veele fprookjes, aangaande de bekeeringe en doop van Conftan-

tynde Groote, verdicht heeft. Verders, Marais, Julius de Eerfte, en

Liberius , die teegens de rechtgeloovige en Athanafius , heeft gefchree-

ven. Verders ƒ£//# de tweede , daar men in de Arriaanfche ftryd veel

meede te doen hadde. Na deeze koomen Damafus en Siricws te voor-

fchyn. Aan andere oorden zyn als Leeraars bekend geweeft, te Aquile-

ja, Fortunatianus ; teAlba, Dionyfius-, te Vercelli , Eufebms , en noch

TeMihan, een van de zelve naam te Cremona, en wel inzonderheyd te Milaan, de

£uT
br°~ al-om-bekende Ambrofius , gelyk ook Rufinus , een Ouderling te ^«Z-

zyn ice- leja. Ambrofius nu was BifTchop te Milaan , en in dat ampt zeer bekend,

daar hy ook op eene onverwachte wyze van het volk toe getrokken en

gedwongen was, nademaal hy te vooren een weereldlyk regent aldaar ge-

weeft, en nogniet eens gedoopt was. (a) Hyheeft zig ontrent veele goe-

de dingen ookhedtrougedraagen,endegroote Heeren zelfs de waarheyd

niet verfweegen. Alhoewel hy zig daar by ook al taamelyk loos en voor-

zichtig heeft getoond , en daar door in groot aanzien is gekoomen. (by

Hier toe nu hielp hem zyne welfpreekentheyd niet weynig,die hem ook
by de vreemdelingen zelfs zeer bemind maakte, nademaal men nog byzon-

der veelnadewyzederHeydenen van de konft van welfpreekenheyd hield,

en die in het Chriftendom meede ingevoerd hadde. Eenige zyn ook niet

wel op hem te vreede, dat hy Origenes heel naarftig heeft geleezen, en

meenigmaalbyfpreukelyke uitleggingen maakt. Het eerfte oordeel komt
uit het voorgedagte begrip van Origenes van daan. (V) Over het tweede moet
men zig dan niet verwonderen, als men bedenkt, hoe de Leeraars dikmaals

veele woorden zonder byzondere kragt pleegen te maken , dewyle men dog
de leere en uytlegginge van haar vorderde , en dat zy zig niet alle eeven on-

bekwaam daar inne wilden toonen te wezen. Waar by het ook ligt gebeurde,

dat zy het op hare natuurelyke kragten t'eenemaal lieten aankomen, veele

woorden leerden maken, en alzo met haren arbeyd niet wytuyt en reykten.

3 . Zyne fchriften , die men nog meeft alle heeft , beftaan ten meeften
fchnftcn. deele uyt verklaaringen over den Bybel, zoo als die toen ter tyd in 't ge-

bruyk waaren : en ze zien wel meeft op de oeffening , en houden niet

zoo veele twiftzaaken in zig, als de Schriften van andere, zoo wel van
deeze, als van de volgende tyden. De overige zyn zijne gehoudene ree-

denen en zendbrieven , weegens de wytloopige kondïchappen , die hy
gehouden hadde. Gelyk hy dan ook by de Keyzers zelfs een vryen in-

gang had, en dat de andere ftaatsdienaars hem ook niet minder zeer hoog
achten, of ten minften , het alzoo voorgaaven. Hy is in 't 398. Jaar

geftorven, na dat hy wel 22. jaaren lang BifTchop was geweeft. De an-
Rufinus. der, Kufinus, was eerft met Hieronymus in een. goed verftand , maar daar

m« Hie-
na wieden zy, om de fchriften van Origenes , de argfte vyanden , zoo-

ronymus. daanigzelfs, dat zy malkanderen , als de flimfte fchurken , overhaalden

en befchimpten , tot groote ergernis van andere. Hier van daan nu kwam
de eerfte oorfprong van dat ongelukkige kettermaaken , gelyk het in 't

gemeen , de ftookebrand van alle verwerringen is. Wanneer dan nu Ru-
fntts , op Hieronymus , weegens de gevoelens van Origenes , fchimpte

,

zoo
(a) De Libcrii Arianifmo V. Sozomen. iv. c. n. 14. Athan. Ap. 2. & ep. ad Solit. Hieron.

de Scr. c. 97. Chron. Hilarius adv. Conlt.Conf. J.Gothofrcd. ad Philofïorg. iv. cap. 3. Paulinus
vita Ambrof Ambrofius lib. 1. Off. c. 1. & lib. 11.de Pasnit. cap. 8. lib. x. ep. 82. Theodoritus
iv. c. 6. 7. Socrates tv. c. 30. Sozomenus vi. c. 24. (b) Theodoritus lib. iv. c. 7. Sozomenus
vu. c. 24. (c) Hieronymus ep. ad Auguftin. & Apol. cont. Rufin.

Zyne
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zoo wierd hy ook daar over zeer ontruft , en tot de grootfte fchimp- J"'^
'

ichriften teegens hem aangeprikkeld. Anders heeft hy , in de overzet-

tinge van veele boeken , en wel in2onderheyd , in die van Origenes zeer

veel gedaan , maar ook niet zonder bcfchuldiginge , dat hy 'er veele van

vervalfcht had , dog waar over hem in eenige (tukken een groot ongelyk
gefchied is. Dit kan ook wel aan zyn goede naam de grootfte fchokge-

geeven hebben, dat Hierouymus hem zoo fchrikkelyk onder de voet ge-

1'meeten heeft, daar hy tegenwoordig booven alle andere zeer groot geacht

wierd. OndertuiTchen roemen hem noch eenige als een rechtfchaapen

heylig en Godgeleerd Man, (d) een Chriftelyk liefhebber der wysheid,

en geen gering meedelid der Leeraars. (Y)

4. In Vrankryk zyn, ontrent deezen tyd Procttlus , Pacianus , en de L«r«rsi«

beyde BiiTchoppen te Trier , Maximinus en Panlinns bekend geweeft.

En wel voornaamentlyk Hilarius , die in zyn Vaderland , te Poicfiers, HilJriuï -

Opziender, en door de ftrydigheeden met de Arriaanen, onder Conjlan-

tius , bekent is geworden. Waar over hy ook , neeVens meer andere

Leeraars, van het Synodus tt Seleucia, uyt het land moeft wyken , daar

hy zich zeer yverig en heftig getoont hadde, en ook van de Arriaanen ,

als een onruftig hoofd, verworpen wierd. Waarom hy weeder van an-

dere een bekenner werd genaamd , gelyk hy zich zelven altyd een Ca-

tholijk Chrifien geroemd hadde te weezen.
(_ƒ) Onaangezien men ook

niet weynige en geringe doolingen byhem aanmerkt, ik zwyge nochvan
zynen zeldzaamen handel, wanneer hy den Keyzer Conftantius na zyn
dood fchrikkelyk uytfcheld, die hy nochtans by zyn leeven gepreezen

hadde. Ook wil men hem in zyne vcrklaaringen over Matthaus en de

Pfalmen benfpen , dat hy Origenes al te zeer heeft gevolgt , ja , dat hy
het met de allegorien of byfpreuken , noch veel erger gemaakt heeft, als

Origenes zelfs j Qg) ten minften is het oogfchynelyk, dat zyne maniere

van redeneeren overal zeer gemaakt en hoogdraavende tevoorfchynkomt.

Verders wierd hy, na het Synode van Seleucia , van het Hof weeder na

Vrankryk gezonden , alwaar hy de Arriaanen uyt al zyn vermoogert af-

breuk heeft zoeken te doen , daar hy ook in 't Jaar 372. kwam te fter-

ven. (h)

5. In Spanje waaien toenmaals, neevens Pacianus van BarceUona, de i»Spa*j&

beyde Dichters , Jwvencus en Prudentius zeer vermaart. De eerfte leef- juvencus.

de noch ten tyde van Conftantyn de Groote , fchreef in 't Jaar van Chriftns

332. een Boek, waar in de Euangelifche Hiftoiioi 'm Latynjche Veerzen

waaren overgezet. (1) Maar Prudentius was van Saragoffa in Catalome p™den-

geboortig,in zyn jonge jaaren een pleyter en ondeugend perzoon
,

't gee-
""'

ne hy hier na zelfs ook beleeden en betreurt heeft. Hy leefde ten tyde

van Vaientmianus de Jonge , en wel voornaamelyk , ren tyde van Theo-

dofius , en zyne Zoonen. Zyne fchnfcen , die hy , weegens zyne gaave
J
vn

.
e ^'-

in de Dichtkonft , in gebonde ftyl cierlyk gefchreeven heeft, werden

zeer gepreezen. Inzonderheyd is zynen arbeyd in de befchryvinge der

Martelaars, in de Boeken de Coronis of van de Kroonen, zeer fchoon ,

als ook de Cathcmerina , of daagelykfche aandachten. Waar in mert waa-

jelyk een verlicht gemoed kan aanmerken , en die aardige uytdrukkin-

gen van goede ftichtelyke dingen met genoegen kan leezen. Zoo dat de

Godgeleerde niet ten onrechte een gebrooken en van God gelecrt herte

/. Deel. F f daar

(d) Paulinus NoTanns ep.9. (e) Caffianus de Incarn. c.27. Thcodor. 11 1. c.4. (ƒ) Sufpi-

cius Sevcrus 11. H. S. Hierouymus ep. ad Magn.Orat. & in Chronicis Rufinus 1. c. zo. Hilarius

de Syn. adv. Arian. & i.. cont. Confr. (?) Hieron. {b) Sulp. Severus 11. Rufinus 1. c. 30.

Hieron. adv.Lucif. &Chron. An.CCCLXlV. bocrates iil.c. 10. Sozomcnus v.c. 13. (jJHie.

ronymus in Chron. ad h. Ann.óc ep.ad Magn.
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j»«t ccc. daar uyt erkennen, (k) Eyndelyk is ook te Corduba BifTchop geweeftde

"oE" bekende Bofius , of, gelyk andere fchryven, Ofius , die noch onder Di§-
cletianus zoude gekeft hebben , zoo men anders Nicephorus en zyne ey-

oP h« w- gene getuygenis wil gelooven. Hy is byzonderlyk ophetNwrenfcheCon-

conuimm. cilium bekend geworden, daar hy de voornaam fte Autheuren aanvanger
van is geweeft, (/) en daar hy ook, na het bericht vanzommigeSchry-
vers j het Niceenfche Symbolum zoude gemaakt hebben. Het eerffe blyfr aaa
zich zelven gewis genoeg, alhoewel hy zich voor geen afgezand of ge-

volmachtigde van de Roomfche BifTchop Sylvejier uytgegeeven heeft,

gelyk zommige het gaarne hadden , (m) het geene zoo weynig te

gelooven is , als , dat men meent , dat hy den Doop van Confiantijn te

Rome bevordert heeft, terwylen aan de gantfche zaak in 't algemeen niets

waarachtig altoos is.

zynewgt- 6. Op het Sardicenfche Conctliitm was hy hier na de voornaamfte , en
gdoov.g-

higid qqj^ nocn de partye van Athanafivs , (») dewyl Conjlans die aan-
nam , en men dierhalven ook een befchermer hadde , nademaal Conftan-
tius zyn Broeder noch al te vriend moeft zoeken te houden. Maar, na
dat Conjlantius nu overal begon booven te leggen , zoo keerde zich het

Afvai daar blad ook om , zoo dat de groote lof van Ofius op eenmaal needer viel,

daar men hem te vooren , van weege zynen yver voor de rechrgeloovicr-

heyd, de heylige en groote Ofius noemde , (o) en dat Confiantmm zelfs

hem, booven alle andere, zeer hoog hadde gehouden , en hem ook in

gewichtige ongeleegenheeden na Alexandrie gefchikt. (p) Want, al-

zoo , gelyk het de Htflorien uytwyzen , Ofius niet gaarne te huys bleef,

en zyne Gemeente, daar hy zonder twyffel de handen vol werks gevon-
den zou hebben , niet bezorgde, maar dat hy, onder voorwendzel van
yver voor de waare Godsdien ft , nu aan 't Hof en dan hier en daar om-
toog, zoo geraakte hy hier door in zwaare verzoekingen. Ja zommige
mochten licht aanmerken , hoe hem de eer en voordeel , welke hy van
diergelyke bedryven genoot, byzonder de voorzittinge voor andere groo-
te Biflchoppen , daar hy maar van een flechte plaats BifTchop was

,

pleeg te behaagen. Zoo gebeurde het dan daar na, dat hy, ophetCW-
ArTaanVr" cilie van Syrmiiwt , het geloofs begrip der Amaanen onderteekende , en

met de voornaamfte onder hen zich in eene gemeenfehap inliet. Ja Hi*
ïanus fteld wel uytdrukkelyk , en yvert heftig , dat Ojius en Tontamms
zulken godslafter al daar onderteekent hadden, (of) Waar uyt men ziet,

dat hy niet alleen dat geloofs begrip eenigzins uyt dwang onderfchree-

ven , maar ook zelve vervaardigt had. Gelyk ook een ander hem , nee-
vens Urfacius , Valens en Germimus tot een Autinur der lafterlykeveree-

niginge, inde godlooze bekentenis maakt. (V) Dit willen wel een i&e
niet voor gewis houden , doch ze konnen de waarheid van het gedaane
onmoogelyk niet tecgenfpreeken , derhalven fchryven zy het zynen hoo-
gen ouderdom toe, waar in hy niet recht by zyn verftand geweeft zoude
zyn, waar by Sulpicius Severtis zich noch op een brief van Hdarms te

vergeefs beroept : daar hy ten minften zachtjes te huys en buyten ge-
vaar kon blyven. (V) Of zy beroepen zich op een gemeen gerucht, als

ofhy door de dreygementen en werkelyke flaagen van Confianttus daar toe
was gedwongen geweeft , of, dat hy , over zyne langduurige ballingfchap,

verdrietig zynde geworden, zich op deeze wyze daar uyt hadde willen

hel-

(k) Chytrxus de Rcg. ftud.p. 184. (I) Adrianus P.R. ap. H. Ganifium Tom. vi. Lect. An-
tiq. Photius liiblioth. Cod. 83. Spondanus Aun. CCCXXV.n.7. (m) Sulpicius Severus iib. II.

p. 108. (») Socrates. Theodoritus 11. c 8. Athanalius ib. («j Idem Apol. de fuga- Theodor'.
11. c. is- (p) Socrates Lc.7. (^) Lib. de Synod. (V) Virgilius lib.v. contr.Eutych. (j) Sul-
picius 1. c.
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helpen: alzoo hy zeer ryk gewceft is, (t) het geene alles, met zyne te JjfjSP^'

vooren zoo zeer geroemde llandvaftigheyd en heyligheyd heel niet wel
over een kan koomen. Andere wyten die zaak gaarne aan hem zelve, en

zyn afval van de rechrgeloovigheyd , (u) en gedenken ook noch daar

by zyne verwoedheyd teegen de rechtgeloovige. (v) Welke de nieuwe
Schryvcrs met haare ftcmmenook byfpringen. (V) Gelyk als andere wee-
dcr, tot een fchrik voor hem, verzierd hebben, dat hem den hals noch
omgedraait geworden is, toen hy de uytjaaginge xxnGrcgorius een recht-

geloovige, BifJ'chop te Eleulhctis , hadde willen uytwerken. (y)
7. In'tOo//é'«,cn wel te Conflantmopokn , alwaar de verblvf plaats der Lecr«r S in

Keyzers nu t eenemaal verlegt was , zyn byzonder geroemd geweelt , tc cun.

Akxander , Eujcbius , Amphion , Paulus , Euagrius , NcBarms , als
PoTeT

u "

Biflchoppen, en Macarius , Eutropius , en Ettdamon, als Ouderlingen,

behalven de andere, die de Gemeentens der Novatiaanen , gelyk ook
onder cie Amaancn , voorgedaan hebben. Te. Jeruzalem was noch voor Tvjerun.-

Conftantijtis tyd, Bijfchop Hormon, en na hem Cyrülus , van wien men J™
Cj,rl1 "

noch onderfcheydene fchriften en andere verhandelingen overig heeft.

Dit zyn zyne 23. Catechefes of onderwyzingen , waarin hy de jonge

Chriifenen, na de maate van zynegaaven,al in zyn jeugd onderweezeiij

en zyn vlyt voor andere Leeraars ter zelver tyd betoond hadde. Onder-
tuflehen hadde hy zich doch na den aart van die eeuwe j ook teegen de

zoo genaamde Ketters willen aankanten , en daar door verfcheydemaal

met die over hoop geleegen, het geene hier en elders als ongegrond aan-

geweezen werd. Doch dit is hem van de rechtgeloovige zelf heel flccht zyneveri

vergolden en betaald geworden , terwylen zy hem niet minder tot een ^'"S"1-

Ketter wilden maaken , ja hem uyt zyn ampt en wooninge hebben ge-

jaagt. De meefte vyandfehap kwam hem van de nydigheyd der Geeite- van de

lykheyd van daan > want Acacnis , BiJJchop> te Cafarea twiftte met hem Bdithop-

0111 het recht van een Hoofd (tad, en om dat hy toen niet anders tot zyn Pcn -

voordeel wift by te brengen, zoo gaf hy hem de fchuld van deeze eeni-

ge doolingen van de Godheyd. (V) Uramns te Tyrus , en Eutychms te

Elemheropolis, zochten hem ook al te onderdrukken , zoo dra hy tot

het Bisdom kwam. (V) En die ftiet hem ook eyndelyk t'eenemaal uyt

zyn ampt, (b) en hy liet hem ook op het Synode van Seleucia niet bly-

ven, klaagde hem aan by den Keyzer Conflantius , dat hy een Kerken-

cieraad verkoft hadde , dat in een groote hongers nood en dierte den ar-

men ten goede geftrekt hadde: waarom hy ook afgezet wierd. Uyt dee-

ze ergerlyke twitl: wierd het nu ook aan de vyanden der Kerke ten vollen

bekend , in wat voor een grouwel de Geeftelykheyd nu reeds al vervallen

was, zoo dat zy zelfs geene milddaadigheyd teegen de armen , onder

den fchvn van bveeloof , meer dulden wilde. Dus moeft dan de coe- zyn b»i-

de Cyrillus , zonder twyfrel tot zyne heylzaame beproevinge, tot op de

regeennge van Theodofius , in ballingfchap blyven , daar ondertuflehen

Herenmns , Heraclms, en Hilamts , als Biflchoppen na malkanderen te

Jerufalem zaaten , (V) waar in hy noch in het achtfte jaar aldaar door-

gebragt , en verfcheyde zaaken verrigt heeft, (d) Alhoewel hy onder-

Ff 2 tuf-

(t) Athanaf ad Soüt. vit. ag. & Apol. 11. («) Sozomenus iv.c. 12. Socrates 11.31. Theo-
dorit. ii.c. 17. Ilidorus lib.ix. de Scr. c. i. Hilanus lib. i. ad Conlt. & l- de Synod. Luitpran-

dus iSS. Trithemius l. de Scr. Eccl. (") Marcellmus Presb. apnd Ifidorum. (x) Baronius

Ann. CCCLVII. n. 17. feqq. Spondanus I. c. Petavius Rationar. P. i. lib. vr. p. 330. Hornius
Per.l.H.E. art. 3. n.12. Sandius lib. 1 1 H.E. p.iió. Fleurus lib.xiu. H.E. p. 472. Ccncur.

IVlagdeb lib. iv. c. 10. p. 689. L. Ollander. iv. lib. 11 1. c. 9. p. 819. Micrielius lib. 11. H.E. qu

2t. Hift.Goth. lib. 11. c.3. SeCt.3. n. i>. Joh.Lxtus Comp. Hilt. p.99. Funcius lib vi.Chron.
Ann. 35-5-. (y) liidorus l.c. (z) Soxouienus iv..C.2f. (a) Fpiphanius har. 73. (è) Theo-
doritus n.c.2.6. (e) Sozomenus vi. o 30. (;/) Theodor. v.c. 8.Hieronymus,
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jiaréGC. tuflchen niet kon verhoeden , dat men hem niet opentlyk voor een

Macedoniaan uytgemaakt , en noch al van andere dingen beichuldigt

heeft. , (e)

8. Na deeze zyn 'er te Jernfalem nog als Biffchoppen geweeft , Maca-

rius, in 't Jaar 318. en, na hem, Maximus , die op het Synode , te Ty-

us , Athanafiits by na had helpen veroordeelen , indien Paphnuttus hem
üulks niet belet hadde. (f) Te Antiochie waaren in deeze eeuwe Tyran-

nas en Philogonius , nog onder de vervolginge, en daar na Eufiathius ,die

op het Concilie van Ntcene teegen de Arriaanen heel heftig heeft geftreeden,

en daarom ook verfcheide ryzen in ballingfchap heeft moeten gaan, daar hy,

inzonderheyd onder Conftantius , teegen de oude Kcyzerinne , harde woor-

Meiitiui. den gebrnykt hadde. (g) Na hem volgde Meletius of Melitius ,vanwien

deSchryvers, uyt partydigheyd, meelt zelfs niet weeten, wat ze al van

hem zeggen zullen. Nu ichryven zy , dat hy in 't begin van zyn Bif-

dom zich van alle woorden-twift weegens het geloof t'eenemaal onthou-

den heeft , daar na , dat hy de Niceenfcbe jlellmgen , en het ópooumoi of de

eeniveezigheyd , opentlyk heeft bekend, en dat ook daarom van Conjtan-

tius was verdreeven geworden, (Jo) Gelyk hem dan ook de Arriaanen

voor een Sabelhaan hebben uytgemaakt. (/'_) Hier teegen willen weeder

andere , dat hy van Acactus en Georgius , als openbaare Arriaanen ,

tot een Biffchop is gemaakt geworden , om welke reede ze hem ook een

Arnaan, eneenvyand vanChriftus noemen Van zyne ballingfchap gee-

ven zy hem defchuld, als of hy de Ouderlingen , die van zyn voor-

zaat , Eudoxius , waaren afgezet , weeder zoude hebben aangenoomen.
(i) Nu kan men niet loochenen, dat hy, in het Concilie van Antiochie

opentlyk van de Arriaanen is afgegaan , die hem te vooren voor een goe-

den Arriaan gehouden , en daarom ook tot een Biffchop gemaakt had-

den. (/) Gelyk hy dan ook naderhand in dit gevoelen gebleeven, en hier-

om van Bafdius de Groote zeer geroemd is geworden , die onder hem een

tyd lang geftaan heeft. Dog hy is echter onder Valens al weeder ver-

jaagd, daar na van Gratianus weeder herfteld, en van Theodofius in groo-

te waarde gehouden, onder wien hy ook in het 25. jaar zynes Bisdoms is

geftorven.

9 . Behalven deeze zyn 'er te Antiochie nog onderfcheydene bekende
Leeraars en Voorftanders der Gemeente geweeft: gelyk alsJohannes ,An-
tiochenns genaamd , Fabianus , Theodotus , Kitalis , Euagrws , en wel in-

zonderheyd, Paulmns , Diodorus en hlavianus ; welke alle, by de ftry-

And«e digheeden van dien tyd eenen naam verkreegen hebben. Uyt de overige

Aüe.""
" Leeraars in Afie moet ik alleen de bekendfte noemen , om alle wytioo-
pigheyd te ontgaan. Zoo waaren 'er dan te Tripoli, Hellanicus ; teO-
farea, Hermogenes ; Bafilius, (niet de groote) teAncyra; te Samofata,

Eufebins; (niet de Hiftorie fchryver nog de Emiffeenfche.) te Lycaonie ,

Amphilochius , een goede vriend van Bafilius de Groote ; te Edeffa, Eulo-
gius ; te Thyane in Cappadocie , Anthymus ; welke, beneevens veele an-

dere, ons in de Hiftorien der ftrydigheeden van die tyden , altyd voor-
Te Mex- koomen. In Alexandrie wierd, na Athanafius , Petrus tot Biffchop ver-

kooren, na hem Achdles , en daar na, Alexander , na welken ook onder
andere Theophilus aldaar Biffchop is geweeft. Aan veele Ouderlingen
zal ik niet eens gedenken , daar hier en daar van gefprooken werd

; gelyk
als daar waaren , Scrapion , Dionyfius ,. Timoiheus , Macarins , Apts ,

Lon-
(<?) Socrates v.c.8. Sozomenus vit. c. 7. (f) Rurinus 1. c. 17. Sozomenus n. cap. 10.

(g) Theodoritus 1. c. 20. 2.1. Sozomenus 11. c. 19. Athanafius ep. ad Solit vit. ag. \b) Socra-
tes in c. is- Philortorgius v. c.f. (/) Libet Su»»A*«». Theodor. (k) Hietonymus in Chron-
Ann. CCCLXIV. (0 Theodor. Sozom.
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Longus, Ammon , Apollonius, Ajio'ius, Ammomus , en meer andere. J«* ccc-

10. Didytmts en Athanafius zijn byzonder nog in de Schriften van Âyma ,

jilexandrie beroemd. De cerfte onderwees de Jeugd aldaar, en was een

man van groote wyshcyd, onaangezien hyal in zijn jeugd door een ziekte

blind was geworden. Hy had zeer veele en vermaarde mannen opge-
kweekt, daar onder Hieronymus ook is geweeft. Deeze roemd hem dik-

v.-ils daar over, dog hy wil hem egter van alle doolingen niet t'eenemaal

vry kennen, die hy van zijn mceftcr Ongenes hadde ingezoogen. Dit is

altoos gewis, dat hem Didymus, en voor al , zyne boeken van de Prin-

cipien of bcginflelen , teegen alle tecgenfpreekers , dapper verantwoord
heeft. (1/1) En , onder andere dingen heeft men dit , als een dooling ,

heel kwaal yk van hem opgenoomen , dat hy gemeend heeft , dat de
Duyvel onmoogelyk niet na zijn weezen , maar alleen na zyn kragt en
werkingc, in de menfehen kon koomen : doordien het eerfte alleen aan

God zelfs toe kwam. Ten minftcn heeft men hem by zyn leeven met
vreede gelaaten , en in groote waarde gehouden , ja men heeft ook in

de ftryd met de Arriaanen , groote achtinge voor hem gehad, (n) Ge-
lyk als het dan in 't gemeen zoo gaat, dat de nyd en de achterklap voor
aanzienelyke, en rechtfehaapene mannen zoo lang zwygen moet, totdat

deeze of gefturven, of anders in kleynachtinge geraakt zyn, als wanneer
dan een ieder haare fchriften en bedryven gaat ziften , of 'er iets op te

berifpen valt. Welke maniere van doen aan de verftandige zulke ver-

wurpene lieden billyk maar des te waardiger en bcminder maakt.

1 1 . Van Athanafius , en zyne zaaken was wel een gantfeh groot boek Hec i«ven

vol te fchryven, wanneer alles van de grond af onderzogt zoude werden, ™!;£
tlu"

wat ontrent hem al voorgevallen is. Maar hier moeten wy ons met het minfte

vergenoegen laaten. De loftuytingen van zyne liefhebbers zyn byna on-

tallyk , gelyk als hy zelfs ook weederom , in den roem van andere , die

van zyn gevoelen en partye geweeft zyn , heel mild geweeft is. Eenige
noemen hem Pontifex Maximus , den hoogen , of hoogften Priefter , Groote

welke Heydenfche tytel , volgens haar meeninge voor een rechtgeloo- Ioem -

vige Leeraar heel wel pafte. (0) Andere zeggen wel uyrdrukkelyk , als

men Athanafius pryft, zoo is het eeven zoo veel, als of men de deugd
zelf prees , (p) en wat 'er van diergelyke lofreedenen meer is : in 't ge-

meen noemd men hem de Groote , ook wel de vader van 't geloof , het

oog van de weereld , de flut der leere , de tweede Voorlooper van Chn/lus,

de derde Eli as , en zoo voort. Nu wil ik niet gedenken aan zyne ver- verki«in-

kiezinge tot het Bifdom van Alexandrie , waar in hem veele de fchuld iaaom.

gegeeven hebben, als of hy daar niet heel rechtmaatig toegekoomen was.

Nadien,na^^A.v7«^rjdood, zig wel 54. Bijfchoppen vergaaderd,en zig met
eede verbonden hadden, dat zy eenftemraig een nazaat zouden verkiezen.

Waarvan zig egter terftond zeeven BifTchoppen afgezonderd , en Athana-

fius heymelijk ingewijd hadden. Waarom 'er ook zeer veele van deGeefte-

lykheyd en het Volk geen gemeenfehap altoos met hem hebben willen hou-

den, (q) Ja andere zyn zoo verfcheyden hier in van gevoelen, dat zy zeggen,

dat hy niet eens nzAlexander verkooren is geweeft, maar 'Iheonas, die eerft

drie maanden daar na is gefturven, en aan hem den ftoel gelaaten heeft. (V)

Deeze en andere diergelyke vernaaien , gaan wy met voordagt voor by ,
"°

n°J(X"

en wy merken maar voor eerft aan , dat deeze vermaarde man echter van nafius.

groote doolingen en andere gebreeken geenzins vry is geweeft. Zo dat ook
de Godgeleerde in 't gemeen bekennen , dat hy , by voorbeeld , de ge-

Ff 3 vallene

(m) Socrates. Hieronymus ep. ad Mincrium & Alexandr. it. ad Euagr. it. Comm- in Apocal.

(») Sozomenus vi.c. 20. Socrates. 0) Rufinus u. c. 28. Gregorius Nazian. Orat. ad Her®-
nem. (/>) Idem Orac.de eo. (^) Soiomenus u.c. 17. (r) Ep-.phanius har. ó8.
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j.ar ccc. vallene menfchen een vrye wil in geeftelyke zaaken heeft tcegefchree-

Ven. (s~) Dat hy voor goed geacht heeft , de Heyligen aan te bidden
,

dewyl God in haar woond. (f) Dat hy gemeend hadde , dat de zielen

van Adam en de andere Oud-vaaders , tot op Chriftns toe , buyten de

zaaligheyd geweed waaren. («) Als meede , dat die menfchen , welke

de natuurelyke wet gehouden hadden , waaren gerechtvaardigd gewor-

den. (V) Verders, dat hy de rechtvaardigmaakinge alzoo verdeeld, en

befchreeven hadde: De zonde was verdoemd op de-aarde, de vloek wierd

afgedaan aan 't kruys, de vcrloiïinge van de verrottinge gefchiedde in

het graf, de dood wierd in de helle van €hiriftüs veroordeeld, enz. (y)
Met welke en diergelyke Hellingen de rechtgeloovige niet wel te vreede

konden weezen.

12. Ten minden zal men hier uyt konnen leerert kennen , hoe dik-

maals de roem van de zoo uyttermaaten zityvere leere,ik wil ik nietzegi-

zmeftry gen 5 van een revn en heylig leeven , zelfs ook ten aanzien der alderge-
d.ghecdcn. [jefclde Leeraars, zeer twyffelachtig is. Deeze zoo zeer beroemde man,

was in 't begin op het Niceenfe Concdium maar alleen als een gering Dia-

ken, maar hy wierd door zyn wakker verdand zoo zeer bemind, dat

de gantfche Chrijtenheyd hier na voor hem dreed , of hy recht of onregt

had. In 't eerde had hy , onderde befchuttinge van Conflantitts , een

groot aanzien; kort daar aan wierd hy van zyne weederpartyen t'onder-

gebragt, en van deeze zelve Keyzer weg gejaagd. Deeze wiflelvallig-

heyd viel ontrent hem zoo uyttermaaten dikmaals voor , dat men niets

anders, als de ellendigde onrud , in zyn geheele leeven vind. De ver-

dandige vermerken ook heel wel in hem, dat hy een fcherpzinnig, ver-

nuftig, dog egter een heftig en oploopend man is geweed,die door dee-

ze oneyndige drydigheeden altyd meer en meer getergd wierd, als waar
uyt zyn gantfche leevens loop bedond. (V) Ja de Heyden , Ammianus
Marcelhnus wyd zelfs zyne twidgierigheyd en indringinge in vreemden
handel , heel klaar aan. En door dien 'er in 't gemeen , na het gebruyk van
die tyden , de weereldlyke handelingen met de geedelyke zaaken mede ver-

mengd wierden , zoo ziet men , dat het met hem ook dikmaals heel zeld-

zaam is toegegaan, na dat hy aan 't Hof befchutsheeren gehad heeft of
niet , en volgens dien ook , voor rechtgeloovig , of voor boos en doo-
iende is gehouden geworden. Waar door eenige ook van hem getuygen,

dat hy heel dikmaals Geedelyke en Weereldlyke dingen onder malkan-
deren gemengd, en zyne driften veel meer ingevolgd heeft, als hem zulks

wel betaamde. (V) Ten minden had hy altyd den grootden aanhang by
het volk, zoo dat de Keyzers zelfs diesweegen voor hem vreefden , ge-

lyk als zulks van Valens bekendis, (b~) het geene hem egter aan zyn lof,

die hem rechtvaardig toekomt , als ook aan de zaak of dellinge zelfs ,

die hy voorgedaan heeft, in 't minde niet kan benaadeelen. Gelyk als

ook alle zulke vertellingen in zig zelfs geen vyandfehap altoos teegens

hem te kennen geeven. De ondandvadigheyd van Conftantyn
-,
inde goed-

gundigheyd teegens Athanafnts , kan ook veel eer aanwyzen , hoe hy
meer het vonnis van andere, als zyne eygene kennis of oordeel, in deeze
oneenigheyd doorgaands gevolgd heeft. Zoo dat de partye , welke
by 't Hof de derkde en aanzienelykde was , ook t'allen tyde rechtge-
loovig en goed , en de andere in teegendeel boos en ketterfch heeten
moed , fchoon daar al tien Athanafien onder geweed waaren. Hier

van
(s) Athamfad Gent. ap.Centur. Magdeb. p.ió^. L. iv. &Orat. de Semcnt. ap.Sculterum p.

j47.Med.part. (/) Lib.delncarnat. verbi juxta Centur.Magd.p. i6f. (u) De Sal. adventu
Chrilli. (x) Ibid. (y) Epill.de Incamat.Chr. Balll.M. cp. 48. (&) Balïlius M. Joachim. Ca-
meranusCatal.Epiit. («) Idem adChron.Niceph. (é>) Socrates iv.c.20.
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van nu kunnen zyne fchriften, en de Hiftorien in 't gemeen getuygenis \"'^c -

genoeg van geeven.

13. Dog, toen zyne vyanden hem eens in ongenaade by den Keyzer
brachten, gaavcn zy de volgende punten teegen hem in , die ons klaar Kiis^n

konnen aanwyzen , wat men toenmaals al van de Geeftelijkheyd al grou- £»!""

-\veli)ke dingen vermoeden, en voorgecven kon. Photinus was met zyne vriend-

leere, zoo wel van de Amaanen , als van de andere partye, verwurpen. PhotW

Deezen man had Athanafius -, booflijk, (pravo fiudio) gelyk een oud Hi-
Jiorie Schryver fpreckt, ontfangen en aangenoomen, fchoon hem het Sy-

-nodus te Antiochie al veroordeeld hadde. (7) En deeze. befchuldiginge

weederlegd de gedachte man niet , gelyk als hy de andere befchuldigin-

gen aan valfche getuygen toefchryfd. Na ditwierd geklaagd, Athana- Zynety-

Jins hadde zoo veele , geweldige, en ongeeltelyke handelingen voorge-
''

noomen, om dat hy Ijchyras, een Ouderling , by den Landvoogd ia

Egypten, Hygmm , valfchelyk aangeklaagd hadde , als of hy des Key-
zers beeltenis , (zonder twyffel uyt eene godsdienilige yver) met ftee-

nen zoude hebben geworpen , die hem daar over ook in keetenen en ban-

den hadde laaten fluyten. Ja , dat hy zelfs deezen Ifchyras heymelyk
zoude hebben aangevallen , in de gevangenis gefleept , den foldaaten o-

vergeleeverd , en daar en booven zeer imaadelyk gehandeld. Waar by Gebeid,

hy ook het altaar met voeten geftooten , een kelk gebrooken , den bybel

verbrand , de Biffchoppelijke lloel omgeftooten , en een kerk verwoeft

zoude hebben. Dat hy verders de Bifichop van Pelufium , Callimcus,

aaji de foldaaten overgegeeven hadde, jammerlyk geflaagen , en eynde-

lyk om 't leeven had laaten brengen. Waar teegen hy Marcus , een af-

gezette Ouderling tot Bijfihop zoude hebben gemaakt. Wyders , dat

hy veele lieden met gevangenis , ilaagen , en grouwelyke mtirtelifatie ,

tot zyne leere gedwongen hadde. En wel inzonderheyd, dat hy de Bif-

fchoppen, Achilles , Hermaon , Euplus , Ifaacus , en Pachonnus , met
ilaagen kwaalyk gehandeld had ; het geene zy zelfs aangegeeven , en ge-

klaagd zouden hebben. Nog andere Bilfchoppen, als, Arbathion, A- f™"
d"'

damantius , Petrus en Annution hadden van hem getuygd , dat hy hem heid -

hadde laaten verluyden , dat hy zoude maaken , dat 'er aan den Keyzer
geen koorn altoos meer van Alexandrie naar Conftantmopolm toegezon-

den zoude werden, 't geene men daar van daan haaien moeft. Nog daar

en booven, hoe hy door gantfeh Egypten zeekere lallen verordineert had-

de , waar van hy het inkoomen aan eenige weederfpannige toefchikte.

Andere klachten fla ik nog over, waar van het te beklaagen is , dat ze

van de Schryvers wel aangeteekend , maar niet grondelijk, en na behoo^

ren weeder uyt de weg geruymt, en weederlegt werden.

14. De zaak met Arfemus nu is bekend, dat naamelyk de weederpar- zy n

ty van Athanafius een afgehouwe hand voortbragt , en bewyzen wilde, Arfeinuï

dat zy van Arfemus was , en dat Athanafius die tot tooverye hadde ge-

bruvkt. Daar dan eenige van fchryven, dat men Arfemus niet machtig

hadde konnen worden , door dien hy weg geftooken was. (V) Andere

zeegen weeder , dat hy in 't openbaar op het Concilie van Tyrus is ver-

fcheenen, en de aanklaagers aldaar te fchande heeft gemaakt,
(f) Om .

deeze en andere bedryven ftelde de Keyzer in 't Jaar van 334. een Synode «* tymtt

te Cafarea aan , dog Athanafius verfcheen daar niet , alhoewel men meen- fiéwTJT"

de , dat hy deeze geleegenheyd heel gaarne gebruyken zoude , om zyn Cxt"a -

on-

CO Sulpicius Sevcrus lib. n. p. 103. (d) Socrat. I. c. 23. 27.29.30. &3f. Theodor. 1. c. 16.

11. c.8. Sozom. II. c.22. 23. 2j. Rufinus 1. c. ij". Philoftorgius II. c 12. (e) Socrates 1. 27.

(ƒ ) Theodor. 1. c. 29.
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ja»jr ccc. onfchuld te bewyzen. (g) Het Jaar daar na wierd 'er te Tyrüs een dier-

Te'xjr^. gelyke aangefteld, waar heen hy in 't eerft weygerde zig te begeeven,en

waar op hy door veele dreygementen des Keyzers, eyndelyk zig genood-

? erchuidi. zaakt vondom daar te moeten komen. Alwaar onder anderen de beïchuldi-
R
i"f htm gmge weegens zyne begaane ontugt is te berde gebragt , die op onder-
den* ' fcheydene wyzen verteld werd. De vrienden van Athanafius willen, dat

hcjï
ug

" zyne teegenpartye een Vrouw voortgebragt zoude hébben , die hem de

fchuld van hoererye opentlyk moeft optygen,doch,alzoo men in de per-

zoon doolde, wierd die zaak heel klaar valfch bevonden te weezen, (h)

Andere daar en teegen keeren dit t'eenemaal om , en zeggen , dat Atha-

nafius dit wyf zoude hebben opgemaakt, dat zy Eujebius van Nicomedia

over begaane ontucht met haar, befchuldigen moeit, welke terftond op
loogens betrapt, en Athanafius weegens agterklap overtuygt wierd. (f)
En daar is het van daan gekoomen, dat Athanafius een dag in zyn be-

denken genoomen ,, en zig ondertulTchen heymelyk uyt de Stad weg ge-

maakt heeft (het geene Socrates gedenkt) en om deeze dingen van dat

Synode ook afgezet is geworden. (&) Het geene, volgens haare meenin-

ge, heel bezwaarlyk hadde konnen gefchieden ,by aldien zyn onfchuld,

met de befchuldiginge van Arfemus , en van de Vrouw, zoo oogenfehy-

nelyk en opentlyk aan den dag was gekoomen, nademaal Dionyfïus , een

voornaam Dienaar van Staat , als Keyzerlyke Commiffaris , daar by zat.

Daar ligt hier onder, by de Concdien oïKerkelykevergaaderingen, bree-

der over te fpreeken zal vallen.

2ynber <:p 15. Na dat nu Athanafius tot den Keyzer zelfs gegaan was , liet dee-

Keyïé" zen de Biflchoppen by zig te Conflantinopokn koomen, en wilde de par-

tyen zelfs aanhooren. (f)
Daar dan eenige zeggen , dat zijne teegen-

partye van alle de andere klagten ftil gefweegen , en maar alleen de boo-

vengedachte dreygementen weegens de overvoeringe van het Koorn , aan-

geroert zouden hebben, (nt) Doch andere bekennen weeder daar teegen

,

dat zy hem met noch veele andere dingen befchuldigt , en den Keyzer
daar door bewoogen zoude hebben, dat hy hem nzl'rier in ballingfchap

weg heeft laaten voeren , waar by zy ook aanmerken , dat het de Key-
zer wel gedaan mogt hebben, op dat 'er eenmaal vreede onder de Geefte-

lykheydmochte geraaken. Waar meede ze dan ook te verftaan geeven

,

dat aan de teegenw-oordigheyd of afzyn van Athanafius de ruft of onruft

der Kerken zelfs ook hangende was , gelijk het de Hiftorien te kennen
geeven. (V) Hier by kwam daar na nog dit , dat Athanafius overtuygd

wierd, dat hy, beneevens den Ketter Fhotwns, ook zijnen meeRer Mar-
cellus zoude hebben aangenoomen , fchoon hy opentlijk een Sabelliaan

was. Zoo dat men hem met deeze beyde te gelyk , op het Syrmifche

«n'c'on-
Synod* , daar na doemde. (V) In 't korte , Confiantijn de Groote ver-

ïhncyn klaarde Athanafius zelfs, in een brief aan Antomus de IFoeflynier , voor

naflus. een hoogmoedig, bits , oproeng , en onruftig Man , die de gantfche

Chriftenheyd vol onruft en fcheuringebragt. (ƒ>) En in deeze meemnge
en vyandfehap teegen Athanafius ftierf Conftantyn zoo heen ; dog deeze

was naauwlijks van zijn Zoon Confiantius uyt zijne ballingfchap weeder

0^ te te rugge geroepen^ of den oproer ging over hem te Alexandne op nieuws

dr",
a

aoor weeder aan , en daar ontftond zulk een oploop van beyde de partyen on-

ü»™j7kV.
^er net v°lk, dat 'er zeer veele perzoonen jammerlijk daar in vermoord
wierden. Dat wel een fchrikkelijk fchoufpel was , daar , onder den

fchijn
{g)ïdcm\.c.if. Sozom.i i.c. i$. (/i)Idem io.Theod.l.c.30. (OPhilofloreias Ti.c.i2.(£lTheo-

dor. l.c. 29. Socrat. l.c. 27. Sozomenus n.c.27. (/) Socrates l.c. 34. Theodor.i.'c. 31. Sozom.
n.c.28. Rufinus l.c. 12. (m) Socraces 1.35-. Rufinus l.c. 26. Theodor. l.c. (») Sozomenus
ir.c.27. (0) Sulpicius Sevcrus l.c. Socrates l.c. 36. n.c.16. (ƒ>) Sozomenus ii.c. 31.
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fchijn der zuyvere leere , van weederzyde zulke Heemel hoog fchreijen-/
u

a ' r

Cy
CC-

de zonden zonder fchroom in fwang gingen. Zijn teegenpartye befchul-

digde hem op het Concilie van Antiochte , dat hv een roervink en oor* s7nodc."

1 j i-t 1 ia~> Antiochitf.

zaak van deezen oproer was; door dien hy onderweege by alle de Ge-
meentens veel onrufl: hadde verwekt, en veele B.'JJ'choppen , die van wee- 2i"

h

h"rê'.

gen haare verwarringen waaren afgezet, op heetcr daad weederoni hadde
aangefteld, ja zelfs het Bisdom van Alexaudrie fnet geweld hadde ingc-

noomen , zonder dat hy by iemand daarom hadde aangehouden. (q)
Diergelyke zaaken dan ook veele anderen van zijne aanhangelingen, die j^t"»!
aldaar teegenwoordig waaren , meede begaan hadden , zoodanig zelfs *

° ver -

dat 'er te Gaza en aan andere geweftcn van Egvpten, Phanicie, Paiafli-

nai en Libye , zeer veel menfehen bloed daar door wierd vergooten.

16. Over alle deeze grouwelen wierd Athanafius dan , op het Synode van' ^"«f
Antiochte weederom van zyn ampt afgezet , en Grcgorius in zyn plaats derom af-

gefteld. Zijne vrienden konnen daar ook niets teegen zeggen, en laa-
Ê°

ten het aan de alweetenheyd van God over ; doch ze zijn ten uitterften

op de Amaanen en Mnce'domaanen Verftoort, om dat zy zulke ergérly-

ke dingen van hem bekend gemaakt hebben , onaangezien 'er van haare

partye eeven het zelve gefchied was. (V) Gelyk als men het ook niet wel °™£c

kan ontkennen, dat beyde de Broeders Conflans en Conflantius , zynent- onruitc

halven grooten twiit met elkandéren gehad hebben ; door dien Conflans

altoos de partye van Athanafius teegens zynen broeder voorfprak en ver-

deedigde, ja zelfs ook zynen broeder met eenegroote heevigheyddreyg-

de, dat hy hem zelrs zoude koomen overvallen, en alle de vyanden van

Athanafius grouwelyk ftraffen, by aldien hy hem niet ten Vollen weeder

herftelde. (j) Ja Athanafius zelfs verliet zig ook t'eenemaal daar op, en

Conflantius kon maar ter naamver nood van hem vefkryg^n , dat hy de
Amaanen by haare vryheyd ontrent denGodsdienft zoude laatenblyven>

tot dat zyn befchuts-heer Conftans kwam te derven , waar door alle zyne
aanflaagen t'eenemaal over hoop vielen , zoo dat hy zelfs genoodzaakt

wierd om de vlucht te neemen , door dien hy voor Conflantius , uyt de

reeds bekende partyfehappen , al te zeer bevreeft was j om hem te derven

vertrouwen: alhoewel andere willen , dat hy van de Keyzer zelfs wee-

derom verdreeven is geworden, na dat hy hem, om zynes broeders wille

een tyd lang hadde moeten verdraagen. (t) Na de dood van Conflantius,

liet hy zig terftond in de Kerke te Alexandrie, en dat by nagt , heyfne-

lyk weeder zien, na dat hy zig ontrent de zeeven jaaren lang, gelyk men
reekend, by een fchoone jonge vrou verborgen hadde gehouden > die hem
vlytig diende en bezorgde , gelyk de Hiltorie Schryvcrs zulks alles ver-

haaien. («) Kort te vooren wierd 'er nogmaals te Alexandrie een grou- °f>>°°p *

wclyk Treurfpel van de aanhangelingen van Athanafius , teegen de Ar- drie.

riaanen aangericht. Want de dood van Confla;itius was ter naamver nood

rugtbaar geworden , of zy vielen op haaren Biflchop Gregorius weeder

aan,dreygden hem onophoudelijk met de dood, en wierpen hem in eene

gevankenis. Haaren gewaanden yver liet haar ook geen ruft, maar dreef " ?r4**rf-

hen al vroeg in de morgenftond na zijne gevangenis toe ; alwaar ze Grt- aanGrcge-'

gorïtts eerft op een Kameel bonden, en daar na, op eene onmenfehelyke pi«g
?.'

wyze , t'eenemaal verfcheurden en ontleeden : verders dreeven ze den

gantfehen dag door een jammerlijk fpel met hem. Op den avond ver-

branden zy hem, met de kameel, tot ftof, en ze ftrooyden deafchdaar

I. Deel Gg van

(?) Idem ui. c. 2. Socrat. ii.c. 3. Theodor. 11. c. 1. Philoflorg. 11. c. 19. (r) Söcrates n.

cis". (/) Rufiaus 1. c. 19. (0 Idem & Socrates 11. 23. Sozomenus iti. c. 29. Theodor. il.-

c. 8. 10. 11. (»J Scaom. v. c. 6. Epiphanius Hsr. 68. Palladius in Laufiacis.
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jiafccc van door de lugt en in 't waater. Deeze verfchrikkelyke grouwel-daad

zouden eenige wel gaarne ten lafte der Heydenen willen brengen , maar

zy en loochenen egter niet , dat het volk in 't gemeen zulks heeft gedaan,

en ze bekennen ook met eene, dat men de fchuld van deezen oproer met
groote reede aan veele Priejieren van de Athanajiaanfche partye alleen had-

de te wyten. (V) Ten minden altyd had Julianus , en de andere Heyde-
nen , hier uyt heel wel aangemerkt, hoede Chriftenen teegens malkanderen

grouwelyker als wilde dieren gewoon waaren te woeden , (y) waarom
ook de Keyzer deeze moord niet eens geftraft , maar de burgers in 't al-

gemeen flechts een ernftig verwyt daar over gedaan heeft. («)
17. Ondertuflchen wilde Julianus allen oproer verhoeden, die onder

zyne beyde voorzaaten om deeze mannen geduurd hadde , zoo lang hy
te Alexandrie was geweeft. Hy belafte hem dat hy daar weeder van daan

zoude hebben te vertrekken, en hy hield hem ftrafwaardig, om dathy,

zonder verlof, zig onderftaan hadde om weederom tekoomen, daarhem
de voorige Keyzer gebooden hadde te vertrekken : dat hy wel toegelaa-

ten hadde, dat de verdreevene weeder in haar Vaderland mogten koo-

men , maar geenzins , om de Bijdommen weeder in te neemen , als waar
uyt zoo veele ongelukken tot nog toe gefprooten waaren. (V) Hier en
teegen is Athanajius egter nog al dien gantfchen tyd geduurende , in 't

heymelijk te Alexandrie gebleeven, (bï) tot dat Jovianus hem eyndelijk

weeder voor den dag liet koomen , en t'eenemaal herltelde. (V) Waar
door hy zig dan ook weeder zoo vaft in zijnen zeetel zette , dat hem

zyn madn Valens daar na in 't minfte niet hinderen kon , en voor zijn grooten aan-

itns.

1

hang door het ganfche Rijk ten uytterfte bevreefd was. Want, als de
Landvoogden al iets teegens hem verzogten, zoo was het volk terftonttot

een oploop gereed, zoo dat de Keyzer wel genoodzaakt was , om aan

Athanajius een voorregt te vergunnen, dat hy zijne kerken zoude behou-
zyne den. (d) En alzoo is hy eindelijk in 't jaar 377. gelturven. Zijne fchrif-

fchnften.
ten De ftaan we i voornaamelijk in (Jontroverfien of gefchillen , en byzon-
derlijk in verantwoordingen van weegen zijn perzoon en leere , en ze
(tellen den erbarmelijken toeftand der zelve itrydigheeden genoeg ten

symbo- toon. Van het Symbolum of korte belydenifle des Gelcofs, dat men na

hem het Athanafiaanfche noemd , is ook nu zeer klaar beweezen , dat

het hem nooit toegefchreeven kan werden. Zijne andere voorgegeevene

Schriften zijn in de Voorreeden van onze Afbeeldinge der eerjie Chrifte-

nen nu reeds al aangeweezen. En uyt deeze , zoo wel fchriftelijke als

daadelijke getuigeniifen , kan den verftandigen Leezer het gemoed van

Athanafius heel wel begrypen; waar uyt dan ook weeder van zijn overig

bedrijf, ontrent de zaaken van den Godsdien ft, zoude moeten en kunnen
geoordeeld werden. Zoo weinig nu als hy zijne teegenparty in dit of

dat dikmaals ongelijk fchynt gedaan te hebben , eeven zoo weynig is hy
zelfs ook, na waarheyd , van alle zyne beschuldigingen vry erkend ge-

worden. Al wie nu hier van eene naauwkeurige onderrechtinge begeert,

die kan ze allenthalven overvloedig genoeg vinden.

i3. Gelyk als nu de ftad Alexandrie altyd vol onruft is geweeflr, en

wel voornaamelyk, wanneer ze met zulke voorftanders was voorzien, die

zelfs heel weynig vreede gehad , of gehouden hebben : zoo ontbrak het

hen, na Athanajius dood , ook niet aan diergelyke Leeraars. Daar ter

plaatze nu was, ten tyde van Jheodojlus , en ook vmArcadius, eenBif-

fchop

,

(x) Sozom. v. c. 7. (y) Aminianus Marcellin. Iib. xxn. (&) Sojcrat. 1 1 1 . c. 3. Julianus

cp. 10. (<*) Socrates V. c. ij. (£) Rufinus 1. c. 33. teq. Socrates 1 1 1. c. 13. 14. Sozomenus
iv. c. f. 10. ij

-

, (f) Rufinus 11. c. 1. Sozom. vi. c. j\ {d) Socrat. iv. c. 13. Sozomenus vi.

c. 12.

lam,
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fchop , genaamd Theophilus , een man , daar de meefte rechtgêloovige I"cd

CC'

zelfs onderfcheydentlijk van oordeelen. Zijne liefhebbers houden hem Theophi.

voor een wijs en dapper Leeraar , (e) zy prijzen ook zijne befcheyden-
ÜS'

heyd en ootmoedigheyd, ja zy verheffen hem als een man Gods en groo-

te voorftander der rechtgêloovige. (ƒ) Hier teegen werden 'er , by
zommige geloofwaardige Schryvers, zulke dingen van hem verteld j dié ^f "-

zijne openbaare huychelerye, hoovaardye , tyrannye , geldgierigheyd , itenng«.

en andere heerfchende zonden, heel leevendig affchilderen. Om nu hier

van maar eenige op te haaien ; zoo gebeurde het, dat 'er , na den twift-

gierigen aart der Leeraars van dien tyd , eene vraage ontftond > naame-

lyk, of die fpreuken van God eygentlijk en lichaamelijk te verftaan waa-
ren, welke hem oogen, ooren, en andere lichaamelijke leederi toefchry- s A ovei

ven. In 't eerde loochende Tbeophilus zulks alles opentlijk, en weeder- d
^f"^°"

leyde het met eenen grooten yver. Dog de Munnikken en Woeftyniers, "'y«.

die toen ter tyd in Egypten in een ongelooffelyk groot getal waaren , ver-

droot dit, om dat hy haar in dit gevoelen hadde teegengefprooken : zy
kwaamen dierhalven ook in eene groote meenigte te Alexandrie, wilden
zijn huys beftormen, en om zulk eene onverfchillende meeninge uyt een

zotten yver, hem zelfs den hals breeken. Hy verloor op een rëys^ door
dit lyfs gevaar, alle zijnen yver voor de rechtgêloovige, ging hen, met
eene heel ootmoedige geveynftheyd te gemoet , en fprak , Ik zie tt lieden

aan , als of ik Gods aatifchyn zelfs Zag. Door welke vleyerye zy een wei-

nig bezaadigd wierden , en van hem eifchten , dat hy de boeken van O-
rigenes zoude verdoemen en vervloeken , door dien die Schriften haar wel
het meefte in de weg waaren. Hy was hen in alles te wille , en verzee-

kerde haar vlak teegen zijn beeter wecten en geweeten aan , dat hy een
0ver Qtim

vyand van de boeken van Origenes was, en alle haare liefhebbers beftraf- g««-

te: en alzoo raakte hy op dit maal die onaangenaame gaften kwyt, dog
hy bleef daar door geenzins rechtgeloovig , maar gaf zig willig tot de
ketterye der Anthropomorphïten of menfehvormers over , welke hier na

Epiphamus > zynen goeden vriend , en meer andere, op het heevigfte

verdoemden. Qg } Het welke dan wel tot een voorbeeld kan verftrekken,

hoe ligt dikmaals het gevaar, of eenige geringe fchaade of fpot, iemand
tot een val kan brengen , om zyne voonge meeningen te Verlaaten , ja

zelfs te verdoemen, die zy nog kort te vooren,alsGoddelyke en zaalig-

maakende uytgegeeven , ja teegens alle ketters hadden willen verdeedi-

gen , en die dan al voort daar op weeder beftonden te verdoemen.

19. Doch het bleef voor ditmaal alhier by deezen handel niet , door Handel

dien Theophilus , onder den naam der rechte leere , noch al veel flimmer F"tr"

verwerringen begon aan te regten. Onder de Woeftyniers of Woudbroe- Lanfè^

ders, en Munnikken waaren 'er vier rechtfehaapene Chrtfienen, met naa-
Btoede"-

me, Dtofcorus, Eufebius , Ammonius en Euthymius , die op zyne boos-

heyd goede acht naamen , en hem die ook indachtig mogten maaken.

Deeze hadde hy nu heel gaarne fchaade toegebragt , en hy bedacht daar

toe deeze naarvolgende lift. Hy wift, dat zy denvolke geleerd hadden,

dat God een Geeft zonder lichaam was , en zich diesaangaande op Ori-

genes hadden beroepen. Nu was dit wel zelfs ook zyne rechte meenin-

ge, maar op dat hy nu echter deeze lieden , welke by de Woeftyniers

in een groot aanzien waaren , verdacht en gehaat mogt maaken : zoo
begon hy haar daar het teegendeel te leeren , en veele eenvoudi-

ge Woudbroeders met allerhande argwaan, en wel inzonderheyd teegens

Gg 2 Diofco-

(e) Theodor. v. c. 22. Rufinus 11. c. 2,1. (ƒ) Hieronym. Apol. in Ruën. (g) Socrates

vi. c. 7. Soiom. vm. c. 11.
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I^tccc. J)iofcoruSj op te hitzen. Daar ontitont dan een zeer groote tweedragt

sdMMtL- onder hen, en de andere Ketters moeiten nu Origemfien heeten. Deezen
kng m« woedenden booswicht ruftte ook niet eerder , voor dat hy de Woud-
bmcdcn. broeders rechtfehaapen in 't harnas gebragt , en met gewaapender hand

tee^en de wooningen der andere partye in Nitrta aangevoerd hadde.

Waarom deeze dan ook de vlugt moeiten neemen , indien zy van deeze

ongeeftelyke Heeren niet jammerlyk ter nceder gemaakt- wilden zyn. (6)
Terwylen zy dan haaren weg reegelrecht naar ConftantinopoUn toe naa-

zyn« han - men , alwaar ze van Johannes Chiyfcftomus , de Biifchop , met eeven zoo
dcitecEcns ver ft oten wierden, zoo maakte zich Theophilus ook teegen deezen on-
Chrylulto- lil ij -

i ^ -v

mu$ » fchuldigen man op, en wilde hem met geweld uyt zyn ampt dringen. (t)

En ver. Hy bragt aldereerft de beroemde yveraar Epiphamus op zyne zyde , en

^°1
d
h

™et bewoog hem , om Ongenes en alle deflelfs liefhebbers , te verdoemen.
nms. Waar uyt dan hier na eene fchrikkelijke verwerringe, en rampzaalige er-

gernis in de ganfche Chrtjtenheyd ontitond , en boven alles , de vervol-

ginge teegens den goeden Chryfoftomus , beneevens de dwaasheeden van

Epiphamus , en meer andere buytenfpoorigheeden , waar van in de vol-

gende eeuwe meerder zal te zeggen vallen. Booven dit had hy ook al

teegens den Biffchop van Antiochie , Flavianus , een langen tyd een zeer

heevige vyandlchap gevoed. (JC) Doch Epiphanius , daar hy voorheene

een bitter vyand van was geweeft, maakte hy nu, door allerhande booze
ftukken, tot zynen vriend , om de galle van zynen bitteren haat over

den derden, naamclykChryfo/lomus

,

ter deege fcherp te doenuytbarlten.

zyne huy- 20. Andere klaare getuygeniflen van de boosheyd van deezen Man, fla

enreciït- & met voordacht over , om de kortheyds wille , by alle welke booze
geioovig. ftukken hy dan nog echter al voor rechtgeloovig heen gegaan, ja de al-

lerheerlykfte lof daar van nog verdiend heeft. Zoo dat men zig daar

over moet verwonderen, met wat voor fchynbaare woorden en aandag-

tige geveynftheeden hy alle zyne zaaken , zelfs in brieven en gefchriften

wift voort te brengen, en hoe liftig hy alle zyne ftreeken een fchoone
verf wift te geeven , hoe gevaarlyk hy hier teegens alles maakte , wat
zyne teegenpartye maar gefprooken of gedaan hadde , en hoe zeer hy
teegens de Ketters yverde : zoodanig zelfs dat hy de verftandigfte daar mee-
de wel bedroogen, en op zyn zjtde gebragt zoude hebben , dewyl alles

onder den naam van Goddelyke eer , opbouwinge der Kerken , en be-

waaringe der zuyvere leere moeit fchynen gedaan te weezen , waar in

dog inderdaad niets anders, als enkele eer en geldz'ugt, tyrannye en an-

dere boosheeden, verborgen waaren. Gelyk het dan ook in 't gemeen
met alle die geene gegaan is , welke van de weereld geacht , en als recht-

zinnige Leeraars aangezien zyn geworden, welke dan meelt altyd deeze
of geene meeninge , die zy voor rechtzinnig opgegeeven hebben , tot

een dekmantel van alle hunne tyrannye en boosheyd gebruykten. Waar
by ze zig dan in zommige nietige vraagen , woorden-fifteryen en ande-
re onnoozele itellingen maar zoo wat hebben opgehouden , en ik weet
niet wat voor eenen ernit, arbeyd, en verdienite , tot welftand der Ker-

jrvertee- ^e ^aar onder hebben voorgegeeven te fchuylen. Gelyk als dan deezen

Hebenen
Theophilus , met zyn noodeloos reeden-twiften , en de oude ftrijd-vraa-

enKecters. ge, aangaande de tyd van het houden des Paas-feeit , heel veel gewoel
heeft gemaakt , die ook buyten dat teegen de Heydenen eert grooten
yver heeft willen toonen, in het verwoeiten van haare Tempelen. Als
ook daar in , dat hy zoo veele gewaande Ketters verjaagt , vervolgd , en

zig

(£) Socrates 1. c. (;) Soiom. vin. c. 13. PalladiusLauf. Vita Chryfoftem. (k) Socrat. v. 9.
if. Sozom. v. c. 23. vin. c. 3.
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zig daar door onder de bittere yveraars eenen grooten naam gemaakt ï**

beeft. Met welke verrigtingen hy 2yn heerfchzuchtig, en tyrannig ge-

moed regt gevoed, en anderzins roem en voordeel genoeg by de wecreld
daardoor genooten heeft.

21. Op dat men egter zien mag , dat 'er nogtans nog al zommige
eerelyke lieden , onder den grooten hoop der verdorvene Chriflenheyd

werden gevonden , zoo moet ik 'er eenige uyt de Woeftynen van daan
gaan haaien , nademaal het alles in alle andere oorden zeer ellendig daar

uyt zag Van Antomus hebben wy in de voorige eeuwc al iets verftaan , £.
n

X!"'~
wat zyn leeven in de Egypttjchc Woeftyne aangaat. Hy heeft van zy- n>«-

ne ongemeene vcrligtinge> heyligheid en vvonderdaaden , veele en zeer

heerefijke getuigt niflen , zoo wel by oude als nieuwe Schryvers. Gelyk lll"^l
als hy dan ook, niet teegenftaande zijne afgezonderde maniere van lee-

ven, zig altoos zeer wyilelijk en kloekmoedig heeft betoond, zoo dik-

maals als hy met den Keyzer of andere Grooten iets te doen hadde. Hy
leefde ten tyde der grouwelijke en wreede handelingen , die 'er , zoo
wel onder Conftantijn , als de volgende Keyzers,gepleegt wierden, wel-

ke hem dan ook , buiten alle twijffel , zeer ter herten hebben moeten
gaan, en waar over hy ook bewoogen wierd, om eenige reizen daarover

aan den Keyzer zelfs te fchrijvcn , en hem het befte daar inne aan te raa-

den. Dog, door dien hy egter deeze grouwelen niet beletten konde,
zoo liet hy eindelijk die zaak t'eenemaal vaaren , hatende die geene ,

welke eenig behaagen daar inne fchepten, daar over twiften, zoo lange

als ze wilden, en hy hield zig zelfs daar na verder in zijnen ommegang
met God ongeftoort. Dog hy was by alle de ftrydende partyen in zulk

een groot aanzien, dat ze zig op hem van alle kanten beriepen. Wanc
nu zeyden de Art taarten eens, dat hy van haar gevoelen was, dan wilde

de andere party ftaande houden, dat hy het met haar hield: ten minften

vertrouwde zig altyd niemand, uyt eerbied weegens zijn ingetooge lee-

ven , om hem over eenige doolingen te derven befchuldigen. Onder- v<"«hi

tuflehen hadde hy voor zig zelfs veel zaahger bezigheeden , als ydele

woorden-twift , terwyle hy veele Heydenen tot een waarachtig Chrijlen-

dom bragt, en dat hy wel voornaamelyk zeer veele jonge lieden tot God
voerde, (f) Ook is het verhaal van zijn leeven, dat men nu nog heeft,

wel waardig, dat het wat meer bekend, en van ieder een geleezen wierd,

gelijk als hem dan ook de Oude zeer hoog hebben geacht , en de nieu-

we het verhaal zijnerdaadenmeeft t'eenemaal voor waarachtig houden. (m)
22. Daar zijn ook noch onderfcheydene andere vroome Mannen in Macariu,

deeze eeuwe meer geweeft, die zig tot een eenzaam leeven hebben be- <^Egyi,te-

geeven, en die Macartuffen zyn genaamd geweeft. Deeerfte noemde men
de oude s of den Egyptenaar , de andere was van Ahxandrie , alhoewel

haare veelheyd en ander onderfcheyd , niet eeven zoo zeeker is. Van
dien Macarms > daar men de Homüien of Redeneeringen nu nog van

heeft, is het gewis, dat hy een hoog verlicht en zeer vroom Man is ge-

weeft , die ook door veele wonder-gaaven zeer beroemd is. Van de

voorgevallene bekeeringe der Heydenen , op een zeeker Eyland , doot

de beyde Macartt , is elders gedagt geworden. Ook kan men uyt de

gedagte Homüten wel klaar zien , dat deeze luyden zig de ftrydigheeden

van dien tyd in 't minfte niet aangetrokken hebben , maar dat ze wel wat

beeters en noodigers te doen gevonden hebben. Waarom een godlievende

Leezer zig ten uytterften zal konnen verheugen , wanneer hy de groote

Gg 3 uyt-

(/) Hieronymus de Scr. e. 87. Socrat. I. c. 21. Grcgor. Nazianz. Orat.zj.Ofiandcr. (**)Hïe-

tonym. Chion. Ann. CCCXXV1I.
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ccc. uytvloeijinge der Goddelijke liefde in deeze Homilien erkent, en ziet,

hoe God in de Woeftijnen nog altyd zijne verborgene dienaars heeft ge-

had , die ook andere tot alles goeds weedér eene aanleydinge gegeeven

hebben. Vermits deeze Man, en andere zyns gelijken , ontallijke an-

dere vroome lieden weeder hebben voort-gebragt. Verders gaat het

iemand , die de fchriften van deeze en de volgende tyden leeft , eeven

als wanneer men uyt een dor Woud in een vermaakelyken Lufthof komt.

De verwerde ftrijd-handel , woorden-krijg , fchimp-fchriften en fchool-

kyveryen, in de zoo zeer geroemde rechtgeloovige Vaders , maakeneen
regtfehaapen gemoed zoo week en verdrieug , dat het zig hier na recht

verkwikt, wanneer het in deeze en in ettelijke weynige andere verligte

fchriften , zoo veel zoetigheyd der Goddelijke kragt en ligt vind. By
de eerfte is alles dor , wild, en onvrugtbaar> by de andere vind men een

volkoome goede reuk en fmaak van het regtfehaape Chrifiendom , die ook
met eene wel gezegd kan werden , teegen de waare Chrtfielyke leere in 't

minfte niet aan te loopen.

23. De andere Schryvers nu koomen op verre niet by den aart

van deeze , die wel geen hoofd-zaakelijke ftrydigheeden van de Gods-

dienft altoos uytvoeriglyk hebben verhandeld , maar egter niet uyt

den regten grond des Chriftendoms gefchreeven , en veel vernuft en

inAfrica. eygene eere daar onder vermengt. Alzoo heeft ook in Africa , Ar-
Amobius.

no^ms n0g m \ jaar van ^o. geleeft , als een Redenaar , daar in 't der-

de Boek deezer Hijlorie nu reeds al van gezegd is. Hy hadde, in

fvhnfwd. het begin zijner bekeeringe , zeeren Boeken teegen de Heidenen ge-

fchreeven , om haar van de waarheyd , en den ernft der zelve te over-

tuygen : alzoo hy van God door een byzonderen droom geraakt is

geweeft , en tot het Chrifiendom getrokken geworden * in 't eerfte wil-

den de Chrifienen hem niet gelooven , tot dat ze deeze openbaare ge-

tuygenifle van hem zaagen. Verders hadden diegeene, welke alles na de
maat van haare opgevatte meeningen gewoon zyn af te meeten , heel

veel in deeze boeken te verwerpen. Dog het is goed, dat het hem van

de verftandige , als een aanvanger in het Chrifiendom , ten befte gehou-

den werd, nademaal wy doorgaands zien , dat zelfs ook de oudfte en

geoeffendüeChrifienen y jz de Leeraars zelfs, van zwaare doolingen nooit

t'eenemaal vry geweeft zyn. Eeven dit zelve is van een leerling vandee-
LaiUmius. zen Man , genaamd Laclantius , ook al aan te merken , die , na het ge-

voelen van veele , zeer groove doolingen voor den dag brengt, dié men
van een ander zeer bezwaarlyk zoude hebben willen laaten doorgaan, by
aldien de Geeftelykheyd het minfte beletzel daar maar in hadde willen

bybrengen. Maar dewyle hy by zyne School-belydenifle , en het Hey-
denfehefchijnweezen, meeft bleef, en zich met andere dingen niet ver-

mengde , is hy daar nog al te eerder afgekoomen.

Ani«. 24- Hy was dan een Reedenaar , na de geleegenheyd van dien tyd , en
ven

- hy hadde te Nicomedia een tyd lang daar van ook zyn werk gemaakt

:

daar by hy ook zoo arm is geweeft , dat hy naauwelyks zyn daagelijk-

fche nooddruft daar van gehad heeft: en eyndelijk heeft hy den Keyzer-
lyke Prins Crifpus , onderweezen , waar door hy ook Confiantyn , en zyne
tijden zeer heerelijk opheft. (Alhoewel deeze woorden in veele overge-
bleevene handfehriften niet ftaan , maar , naar vermoeden , daar zyn ïn-

zvne gelaft.) Zyne zeeven boeken van de onderwyzingen zullen wel , op het
""• eerfte aanzien, het Heydendom ter neederwerpen , en het Chriftendom

beveftigen> dog eenigewenfehen met regt, dat hy dit laatfte wat beeter
m Hi„ . en grondiger uytgevoert hadde: (*) om dat hy veel meer op den dop

of



IV.Hoojdft. HISTORIE. 239
1

of de ftijl ziet, die regt Ciceroniaans is , als op de zaak zelfs, en dathy Ja«ccc<

ook de waarheyd dikmaals meer te fchande , en by de ongeloovige meer
haatelyk maakt, als de waarheyd bekragtigt. Hy brengt dikmaals heele

flegte zaaken, en nietige gronden van gewigtige punten voor den dag,
en hy maakt ook veele reedenaarfche (Rhetortke) omftandigheeden daar

van, in welke een verftandig Man weynig of niets nuts kan vinden. De Hey-
denfche zaaken weederlegt hy dikmaals, ook maar zeer flaauwelijk , en

den Leezer weet dikwils niet, wat hy al zeggen wil, zoo volkooment-

lijk hangt hem de Heydenfche Redeneerkonjt nog aan. Zijn eenigeboek

van de dood der vervolgers, heeft nog, weegens de Hifiorien zijne nut-'

tigheyd, en onder de Geleerden zijn behoorelijken lof gevonden. Ver-
ders kan men ook aan zulke Schrijvers kennen , hoe weynig de meefte

Chnjlenen van dien tijd in het waare leevendigc geloove, en in de afleg-

ginge der Heydenfche ydelheyd, gegrond zijn geweeft.

2 5 . Ey ndelijk, heeft men ook noch,in Africa , ten tijde van Valentinianus oputus.

en van Valens , Optatus , een Milevitaanfchen Biffchop in Numidie , die

van weegen de twift met de Donatijlen is bekend geworden. Deeze wil-

de zig ook door zijne regtgeloovigheyd aanzienelijk maaken, en fchreef

toen ter tijd zeeven boeken teegen de Donatijlen , en wel inzonderheyd fchnftcn,

teegen Parmemanus. Waar van men het laatfte boek in 't gemeen aan

een ander jiutheur toefchrijft: om dat het de voorige geftelde in veele

dingen opentÜjk teegenfpreekt , waar door het ook welfchijnt van een

ander daar by gelapt te zijn, ophoope , dat de (tellingen , daar in be*

vonden , te eerder een aanzien daar door zouden krijgen. Hy zelfs had-

de een grooten hoop van allerhande befchuldigiiigen teegen deeze lieden

te zaamen gebragt , en zyne driften daar inne doorgaands heel klaar ten

toon gelteld. Zoo dar de Geleerde in 't gemeen aanmerken, dat hymet
eene groote heevigheyd heeft gefchreeven. (0) Gelyk hy dan ook alles Gebrek

i

D

met kherpzinnige en opgepronkte reedeneeringen , reedenrijkkonftige fi- fJhnfcn.

gum en , en reedenkonjlige Jluyt-reeden zoekt uyt te voeren , waar inne hy
zomwylen zig zelfs voor geen liegt Sofijl of neuswyze uytgeeft : en dat

mag ook de oorzaak wel zyn, waarom hy de Critici of oordeel-kundige

zoo uyttermaaten duyller voorkomt , en men dikmaals niet weet , wat

hy al zeggen wil. Door dien hy zyne gevoelens en de meeningen van an-

dere dikmaals al willens verbergt , en niet, gelijk het opregte waarach-

tige Schryvers doen, recht en klaar uytdrukt. Tot zijne doolingen en

feyten heeft zijne onweetenheyd en onkunde in de Hebreewwfche taaie,

en andere weetenfehappen , heel veel gedaan, (p) Wat hy inKerkelyke

zaaken voor ongegronde ftellingen voortbrengt, zulks komt van de vleye-

rye teegen de Biflchoppen van daan, inzonderheyd teegen de Roomfche

,

welke hy in het tweede boek zijnamptgenoot noemt. Waar door ook de

Leezers van verftandige met reede gewaarfchouwt werden , dat zy alles

na den onfeylbaaren reegel der H. Schrift zelve moeten proeven , door

dien de aangemaatigde heerfchappye , onfeylbaarheyd , en andere

misbruyken der Geeftelijkheyd, by hem zig op het zeerfte geuyt heb-

ben, (q) ik zwijge nog, wat men hem al voor dwaalingen , van den n*»1"**-

Doop der Ketters, van den Duyvels-ban, van het onderfcheyd tuflehen

den Doop van Chriflus en Joannes, van de vrye wil , enz. toefchrijft,

daar hy zoo volkomen rechtgeloovig niet by blyven kan. (r)

26. Onder de Eylanden was Cyprus , op het uytgaan deezer Eeuwe,
door Epiphanius , Biffchop van Salamma , bekend ; Sardinië door Luci-

fer,

(») Vid. Spanhemius Introd. H. E. p. 4if . (ƒ>) Cafaubonus Exercit. Proleg . p. 1 98. (?) Ofiaif

der Cent. iv. c. 39. (r) Centur.Magdeb.iv. p. 635-. ScultetusMed. P. p. 1036.
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j»r ccc. fer

}

en Cilicie door Julius Maternus Firmicus. Deeze laatfte fchreef aan

'iTcüicie. Conftantyn en Conftans , een boekje van de dwaalingen der onheyligeGods-
juims Ma. dienft, waar in hy haare grouwelen en misbruyken wel vlytig heeft aan-

micus.

'

" gemerkt. Van het Chriftendom zelve heeft hy heel weynig aangeroerd,

en, gelyk men vermoed, de acht boeken van de JViskonjt , nog als een

Bi'yden gefchreeven, dewyl hy de Heydenfche zin al te klaar daar in aan

den dag""biengd, en byzonder de Sterrekunde na de beginffelen dcrChal-
inSardi- deen en Egyptenaars heeft uytgevoerd. In Sardinië was Lucifer Biffchop,

Lucifer, en hy werd , tot onderfcheyd , Calaritanus genaamd. Hy leefde meeft

ten tyde van Covftantius , en hy wierd van hem , door den twift met de
zynehef- Amaanen om haarent wille in ballingfchap nzPaleftina verdreven. Aldaar
fghey

• fchreef hy twee boeken teegen den Keyzer, en die zoo fcherp en nypen-

de, dat men zig verwonderen moet, dat hy daarom niet tot de ftraf ge-

vorderd is geworden , om dat hy alle eerbied en phgten teegens zyne
Overigheyd daar inne t'eenemaal hadde vergeeten , en de regtgeloovig-

Enfehrir-
heyd alleen met fchelden en hoonen hadde zoeken te verdeedigen. Zyne

Kn - fchriften liepen m't gemeen op louteren onruft en overtolligen yver uyt

>

gelyk als daar zyn, zyne twee boeken van de afgevallene Kooningen,
een , dat men met de Ketters geen gemeenfchap moeft houden , en een

,

dat men die geene niet verfchoonen moet, welke teegen God zondigen

:

twee boeken voor Athanajius. Als meede , dat men om den wille van
Gods Zoon wel mag fterven. By deeze dingen heeft hy zig moogelijk
wel ingebeelt gehad, dat hy van andere, van weegen zyne onbefchroomr-
heyd, noch al geroemt zoude werden , als of hy nu eerft een rechte Mar-*

telaarwas, naamelijk, om dat hy den Keyzer zelfs zoo vry en opent-
lijk hadde derven teegenfpreeken , dat 'er geenen vreede meer in

't Rijk, van weegen den Godsdienft , konde zyn. Nademaal deezen
Keyzer heel fcherp bevoolen hadde, dat de partye van Athanajius vree-

de zoude moeten houden , en hem, met de Amaanen, niet zoo grou-
welijk fchelden , verachten, of vervolgen. Het geene wel een oprecht
voorbeeld en fchets van een yveraar konde zyn , die, onder den naam
der zuyvere leere, maaralleen tot loutere onruft en ftryd lufthad, en

, . die de pligt van een Chrijlen, beneevens het gebod van Chriflus zelfs ,

aangaande de liefde tot den vreede , geheel en al aan den fpyker hing.

Maar, hoe hy zelfs daar na nog verkettert is geworden , zulks zal in \
laatfte Hoofdftuk deezes Deels nog volgen.

t
.

ha_
27. Epiphanius is nog al meer , door zijnen yver teegens de Ketters,

b«us. bekent, daar in hy zig echter zeer flegt gehouden heeft , zoo wel met
zijne fchriften, als de overige bedrijven, gelijk het de Geleerde al over
lang heel wel aangemerkt , en ook betreurt hebben. Zijn jeugd heeft

hy in Egypten by de Munnikken doorgebragt, en, kort na zijn twintig-

fte jaar , zelfs een Kloofter in Palcjtma , by Eleutheropohs laaten bou-
wen, zonder twyffel in het Dorp Befanduces, alwaar hy gebooren was.
Daar in is hy een Ouderling , na de wyze van dien tyd , geweeft. (V)

Hier na is hy te Salamine BifTchop geworden, en in 't eerft niet zeer be-

kend geweeft, tot dat hy zijn Ketter boek onder Valentmianus en Valens
heeft uytgegeeven. Valens zelfs, die toenmaals zeer fcherp teegens de
regtgeloovige uytvoer, ontzag zijn fcherpe pen, zoo dat hy hem onge-
moeit liet. Nu wil hem wel Socrates , en andere , voor zeer vroom , en daar
neevens vooreen eenvoudig Man uytgeeven: nogtans werden 'er van hem
zulke zaaken vertelt, die met deezen roemonmoogelijk niet beftaankon-
nen,maar die veel eer het regte teegendeelhandtaftelijk te kennen geeven.

Ik
(s) Epiphanius hxr. 26. Sozom. vi.c 32. Hieronymus ep. adv. Joh. Hierofol.
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Ik zwyge nog, dat hy zig zonder ophouden in den weereldlyke handel J"
r

Co
CC '

overal meede hcefc ingelaaten, gelyk als Sozomenus verzeekerdj zo ving isren z«r

hy , zonder eenige dringende nood , en rot onverzettclyke fchaade „-"&{?

der Chriftenheyd , ja tot de uytterfte verftoormge van de zelve , een scwecft-

grooten ftryd weegens de Schriften van Origenes met Chryfojlormis aan zy"

te regten , en hy maakte zig daar door niet alleen aan de boosheyd van "£&nï

'Iheophilus deelachtig , daar ik kort te vooren van hebbe gefprooken
, m

h

u

r

s

* fofto
*

maar hy beging nog daar en booven de grouwelykfte moetwilligheeden,

die zulk een ouden Biflchop of Superintendent zeerkwaalyk paften. Den
gantlchen inhoud nu, was, na de rechte vcrtellinge der oude, in 't kor-

te aldus.

28. Wanneer Tbeophilus , op de bovengedagte wyze uyt een bloo-

te moctwilligheyd , weegens Origenes , die al over de twee honderd overoa-

jaareo overleederi was , met de Munnikkcn , eenen nieuwen kryg
gcn"

aanving, zoo pakte hy onder anderen ook deezen Epipbamtis aan , als of
hy ook een van die Ketters was, wel kernen Anthropemorphiten ofrnenfeh-
vormers noemde. Nu was het gewis , dat deezen man toenmaals zulk
een gevoelen hadde. Maar Tbeophilus zag wel , dat deezen man hem in

zyn voorneemen hinderlyk zoude konnen zyn, dcwyl men zyne verdien-

iten om de rechtgeioovigheyd zeer hoog achtte. Daarom zogt hy hem
dan ook weederom te winnen , en hy voegde zig ook met vlyt na den
zin van Epipbamus , en gaf voor, dat hy het volkoomen met hem eens

was. Deeze liet zig de vriendichap van zulk een machtigen Biflchop

ook heel wel gevallen, ftelde een Synode in Cyprus aan , en liet zig door
Evfebws daar toeverleyden , dat hy Origenes veroordeelde , en zynefchrif-

ten verbood te leezen. Gelyk het in 't gemeen zoo toegaat, dat de lie- ?"$%
den , in zaaken , daar het geweeten en de waarheyd zelfs teégen getuv- Phjnius -

gen, dog gaarne , tot haaren trooit en verfterkinge, andere op haare zy-

de willen trekken ; zoo bemoeyde zig dan Epipbamus ook , om den be-

roemden en regtlchaapen leeraar Chryfofiomus , Biffchop van Conjlanttno-

polen, ook daar toe te brengen , dat hy den goeden Origenes ook alzoo

blindelings, op zijn woord veroordeelen zoude. Aangezien hy verhoop-

te, dat dit voorneemen eenen zoo veel te grooteren fchyn bekoomen zou-

de, wanneer de voornaamfte Biflchop, in de Keyzerlijke zitplaats, zelfs

mcede daar toe flemde. Want dit zoude overal in 't Rijk een groot aan-

zien konnen maaken , en nog meer lieden aan haare zyde lokken, de an-

dere daar en teegen affchrikken , en van alle teegenfpraak te rugge hou-
den. Zoo groot nu als de hoep daar van by Epipbamus en Tbeophilus

was geweeft , zoo heftig wierd daar op ook de verbitteringe en vervol-

ginge teegen den vroomen ChryfoftowiHS , zoo wanneer hy in deezen haa- opred-.dg-

ren regt fchandeiyken raad geenzins wilde verwilligen : aangezien dat chryfX.

deeze vroome man zig aan haare treeken niet in 't minfte kreuneie, maar,
mus-

eeven als het een opregt man pafte, in de trouwe waarneeminge van zyn
ampt, met leeren, vermaanen,en andere goede zaaken fteeds voort voer.

Ja zelfs, alhoewel hy heel wel wift , dat hy ontallyke vyanden hadde

;

van weegen zyne oprechtigheyd en trouwe in de weereld , en wel inzon-

derheyd, onder de verdurvene Geeftelijkheyd, die hem te gelijk na zijn

ampt, lyf, en leeven ftonden, zoo wilde hy egter zijn geweeten, daar-

om geenzins zoo ligtvaardiglijk bezoedelen, gelyk als die geene wel dee-

den, welke, onder den fchijn van yver voor de zuyvere leere , de on-

fchuldige menichen wel onbefchroomdelijk dorften veroordeelen.

29; ündertuflehen vergat Epipbamus t'eenemaal zyne aanvertrouwde Boo^f,™:

Gemeente, en den fchuldigen pligc die hy aan haar moeft bewyzen,door p'p^mus*

/• Deel. H h dien g*-*
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Jaar CCC.
tot CD.

Zyne groo-

te tnoed-

willighcid.

En zacht-
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heyd van
Chryfolto-

mus.
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van tpi-
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Zyne neer.
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heyd.
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gingen van
haarer

beyder

dood.

Grouwelij-

ke Bloet-

vergieting,

door de
tw.lt van
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nius ver-

oorzaakc.

dien hy zig zelfs in veele vreemde ampten begon in te dringen , en zig,

door veele dwaaze handelingen affchuwelijk en fchandelijk ten toon te

Hellen. Hy trok dan heel ichielijk naar Conflanttnopolen toe, ging in de

Voorftad te huys leggen , hield eygene t'zaamenkomfkn op die vreemde

plaats, daar men altijd de gewaande Ketters de fchuld van geeft, en die

hy zelfs, in zyne Schriften, heel dikmaals verwerpt. Ja hy ftelde ook,

in het gezigt van Chryfoftomus? zonder , ja zelfs teegen zijn weeten en

wille , een nieuwe Diaken in , en hy trok daar op 'm de ftad. Chryfoflo-

mus daar en teegen, droeg zig , ontrent alle deeze buytenfpoorige han-

delingen, regt ioffelyk, onaangezien hy zömtyds ook zelfs al wat heet

van hoofd was, verzogt hem op het vnendelijkfte tot zynent , en zogc

hem met goedheyd te winnen. Maar hy bleef in een ander huys , riep

de teegenwoordige Bijfchoppen te zaamen , eeven als of hy alleen tot

een Opper-opziender over de gantiche Chriftenheydwasgefielt,enbragt

de meelte, met lift en vreeze , daar toe , dat zy de veroordeelinge van

Origenes onderfchreeven. Dog eenige Bijfchoppen , en wel inzonderheid

Iheotimus , ftelden hem dit openbaare onrecht heel bewecgelyk te voe-

ren, dat men een man, die als een regtfehaape Chrifien altyd hadde ge-

leeft, en die ook zoo gefturven was , niet zoo lichtvaardiglyk kon ver-

oordeelen , en zulk een grouwelyke lafteringe teegens dat geene begaan , dat

de Vcorvaaders zelfs hadden laaten ftaan. Behalven wat hy voor getuy-

geniflen van veele gehoord mogte hebben , die hem zijn geweeten had-

den behooren te raaken. Dog hy wierd daar door nog al veel toorniger,

weygerde aan Chryjojlomus , niet alleen alle aanfpraak , maar zelfs ook
de gemeenfehap des gebeds> niet teegenftaande dezelve zig op de uyt-

fpraak van alle de Kerken beriep. Zoo hitften de andere vyanden Ept~

phanius zoo zeer teegen hem op , dat hy een opentlyke vergaaderinge

in een zeekere Kerk aanftelde, Origenes en Diofcorus verwierp, en Chry-

fojiomus zeer heftig uytftreek. Maar hy bleef voor deeze reys nog in zyn
fchuylhoek, waarichuwde hem daar en booven nog trouwelyk , dat hy
zig voor ongeleegenheid dog wel zoude hebben te wachten , nademaal

niemand daar voor konde initaan , dat het gemeene volk niet ergens ee-

nigen oproer kwa.m aan te rechten , en dat hem daar door eenigen hoon
of gevaar overkwam. Waar op dan Epiphamus ook al zoo voort allen

yver voor de rechtgeloovige heel plotzelings gantfeh vergat , en , uyt

vreeze voor eenig onaangenaam onthaal van het woedende volk , zonder

eenig uytftel, weeder na Cyprus toe zeilde.

30. Dog de woorden zyn nadenkelyk , die Chryfojlomus aan Epipha-

nins , nog voor zyn vertrek , liet weeten. N aamelijk , als deeze gezegd
hadde, hy hoopte, dat Chryfojlomus niet als een Bijjchop zoude Jterven }

zoo antwoordde den ander , dat hy niet leevendig weeder in zyn Bifdom

zoude koomen Het geene beyde zoo uytviel: want Epiphamus ftierf nog
onderweege op het bchip, eer hy nog te Cyprus kon koomen , in 't jaar

403. onder de Regeeringe van Arcadius: welke fchielyke dood voor hem
ellendig genoeg was> nademaal hy de tyd niet gehad en heeft , om zig

met Chryfojlomus , die hy zoo zwaar beleedigd hadde, weeder te verzoe-

nen, nog ook, om, weegens zyne andere zwaare zonden , eenige boete

te konnen doen. De Gnekfche Kerke heeft ook deeze fnelle val van
hem voor een ftraf van zyne groote zonden erkend, en opentlyk daar voor

uytgegeeven.(V) Want na zyn vertrek van Conflanttnopolen ,ontftontdaar

door deze ftrydigheden , een grouwelyk bloedvergieten , alwaar de ïnwoon-
ders , beneevens die van Alexandrie , op het aanitooken der booze Geefte-

lijkheyd,

(t) Menologium Grxcor. d. 12. May.
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lijkheyd , clkandere tehrikkelyk op het lyf vielen , waar door dan veele \™^c -

mentenen gewond en verflaagen wierden. Waar by nu de bloeddorftige

Ihcophüus in zynen tehelp begon te kruypen , en zig uyt de itad weg
maakte, nademaal hy , benecvens Epiphamus , van alle deeze heemel

hoog tehreeuwendc zonden , de oorzaak geweeft was. (tf) De goede
Chtj/bjiomtis nu mocft ontehuldig om zyn trou- en vroomhcyd lyden ,

ptayfofto.

en het land ruymen. Het welke voor hem zelfs zeer heylzaam en tot j"sd -

zyne beeteringe hoog noodig was , zoo dat hem Epiphamus daar door

mets kwaads altoos toegewcnicht hadde , i'choon hy het al voor fchimp

en tehaade houden mogte , dat hy zyn ampt , eerbied , inkomfte , en

alle gemak daar door verlooren hadde. En uyt dit bedryf van deezen y-

veraar is weederom heel klaar te zien, uyt wat inzicht, en met wat voor
middelen en daadelykheeden de zoo genaamde rechtgeloovige hunne zaa*

ken hebben valt gemaakt, en die geene, welke zig aan haar niet blinde*

lings in alles onderwerpen wilden , altoos verdrukt hebben. En wel
voornaamentlyk , hoe zy zig dikmaals , na het voorbeeld van Epi-

phamus , voor de geheele weereld ook zoo zeer ten toon hebben gefteld,

dat men zig daar over moet verwonderen , wanneer men leeft , hoe zy
egter nog altyd in aanzien en vermoogen zyn gebleeven : by aldien het

niet met eene maar al te bekend was, dat de weereld altoos hethaare lief

heeft j en dat ook die geene , welke , pligtshalven , alle diergelyke zaa-

ken moeften helpen weeren of verhoeden , of zelfs daar belang in heb-

ben, of dat ze, door allerleye loogens en laltenngen t'eenemaafverblind

geweeft zyn: of eyndelijk ook , dat ze door die meeninge verleyd zyn
geweeft , van God eenen dienft te zullen doen , met het vervolgen van

alle zulke perzoonen , die zig door geene vleyerye , of eenige andere

verboodene middelen , eenigzins aanpryflelyk by de weereld wiften te

maaken.

31. Of nu fchoon al ten genoege hier uyt blykt , wat 'er van deezen

Man voor befcheyden en oordeelen, in zaaken de ketteryen aangaande,

te verwagten ftaan , zoo geeft dog zyn Ketterboek aaneenonzydig en ver* K«tof-

itandig Leezer zelfs oorzaaken genoeg in de hand , waarom men hem E^phü

zoo zeer weynig moet vertrouwen. Men heeft wel , van zynen tyd af *

mus '

op dat zelve, als op een vafte grond teegens de Ketters, t'eenemaal ge-

fteunt , en gemeent , als het Epiphamus maar zeyde , zoo moeit het ieder zyn gr-

een wel gelooven. Hy zelfs had ook, van deezen zynen arbeyd , zoo a^T
geroemt, dat zyne ydele eergierigheyd, en de loutere valtehe inzigten

zig zelfs overal in hem verraaden, alhoewel de eereGods, en de zuive-

re leere overal tot een dekmantel dienen moet. Waarom ook de Godge-
leerde zelfs waartehouwen , dat men hem niet alles , zonder ecnig on-

derteheyd , vertrouwen moet , terwylen hy niet alleen in zoo veele ver-

klaaringen van vreemde doolingen mill, maar ook zelfs van onderfchei-

dene ketteryen niet wel vry geiprooken kan worden, (u) Dog van deeze

.zaaken zullen wy hier onder, ontrent het verhandelen van de doolingen

deezer eeuwe, wel iets naaders gedenken. Wat nu het boek zelfs aan-

gaat, hy fielt daar inne wel 80. ketteryen , en hy neemt alle de Scften

uyt de Joodcn en Eleydenen daar by , alleen op dat het getal daar meede
vol zoude werden , op dat hy op deeze wyze de fpreuke uyt het Hcoge-

lied , cap. VI. f. 7. daarop zoude konnen toepafien , waar inne de by-

wyven deeze Seftcn-, en de Bruyd alleen de rechtgeloovige zouden moe-
ten weezen. Ontrent zyne bengten nu, zeggen de Geleerde wel uyt-

Hh 2 drukkelyk,

(«) Socrat. vi. c. 10. feqq. Sozomcnus VHl.c. 14. ij. («) Ofiander. Chemnitius. Centur.
Magdeb. Scultetus, Petavius &c,
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jaar ccc drukkelyk , (x) ja zijne befte vrienden onder de Oude beveftigen het,

onzeekere dat hy het losfte ydel geklap zelfs, zonder eenig nadenken, gelooft

gen"""" heeft, en dat alzoo aan de naakomelingen , als wat byzonders , weeder

verkoft heeft ; (y) hy zelfs loochent het ook niet, dat hy veel van een

bloot zeggen weeder na vertelt , het geene in zulke gewigtige zaaken

aan een verftandig Man noodzaakelijk als zeer bedenkelijk moet voor-

koomen. By aldien men ook alle valfche , eenzydige , ongerymde, ja

dikmaals dwaaze , of ook met voordagt verkeerde vertellingen daar uyt

zoude willen neemen, zoo zoude 'er heel weynig geloofwaardigs in zijn

gantfche Boek meer overblyven, dat doch echter veeltyds , als geloof-

waard'g, werd bygebragt. Zijne zonderlinge onderzoekinge , aangaan-

de deeze of geene Ketters in't byzonder, zal veele zaaken des aangaan-

de zoo klaar voor oogen ftellen , dat het een verftandig onderzoeker on-
moogelyk niet zal konnen loochenen. Ik wil nu niet zeggen , hoe de
ervaarenfte Critici of oordeelkundige , zyne verwarde manieren ontrent

het voorftellen der zaaken, en duyftere ftyl, geenzins aanftaat , welke
ook veele van zyne vertellingen zeer twyffelachtig maakt.

snorkc- 3 2 . Met de weederleggingen der Ketteryen maakt hy zelfs dikmaals
'>''"• heel veel gefwets , en belooft , dat hy haar t'eenemaal machteloos zal

maaken en volkoomen t'onderbrengen. Nu fteld hy haar eens als een
Draak hem te vooren, die hy, ik weet niet , hoe veele koppen zal af-

hakken. Dan wil hy weeder aan dit of dat beeft of gedrogt (want zoo
noemt hy de Ketters) de tanden uytbreeken

; dan haar alle, met een fter-

ke hand, verjaagen en verdryven, en wat van diergelijke opgeblaazene
zwakheyd morkeryen meer zijn. Hier teegen , als het tot de zaake zelfs komt,
dcriVggcn. en dat den Leezer eene gewigtige uytvoeringe der voorgegeevene belof-

ten van hem verwagt, zoo loopt het in 't gemeen uyt , op eenig ydel
geklap, reedeneerkonftigefguuren , en manieren van fpreeken ; als ook,
op zommige kragtelooze vertoogen , ongegronde beschuldigingen , veele

ongerijmde gelijkeniflen,voorbeelden,enHiftorien,benevens veele kwalijk

bygebragte getuygenifien der H. Schrift , en meer andere diergelyke beu-

zelingen. En dit zegge ik geenzins uyt myne eygene gedagten alleen

,

maar de Geleerde , zoo wel oude als nieuwe , bekennen het ook meeft
alle openhertig, dat hy in zyne weederleggingen al te zwak en te on-
machtig is, ja dat die dikmaals zeer ellendig en nietig zyn. (V) En wel
voornaamentlyk, door dien hy geen vaften grond altoos maakt , ofaltyd
ten minften zyn eyge meening nooit duydehjk aanwijft, wat hy eygent-

lyk door een Ketter wil verftaan hebben. Alleen cm 'er daar door des te

meerder op die rolle te konnen brengen , het geene anderzins met wel
moogelyk was. Booven deeze zyne groove dwaalingen , die wy hier

onder noch naader zullen aanwyzen, berifpen de Geleerde ook onder an-

deren de volgende gebreeken, in hem , ontrent zyne vertellingen, daar

toe hem meeft zynen blinden yver en drift gebragt hadde , om de zoo
genaamde Ketters recht zwart en leelijk af tefchilderen. Hy vertelt dan,
dat de Ketter Marcwn als een Munmk hadde geleeft ; en hy zelfs bekent
echter elders , dat het Munmkken leeven eerft van Bafilms is gefticht ge-
worden. Verders verdigt hy , dat hy , weegens begaane ontucht, van
zyn eyge Vader is verftooten geworden : waar van echter die geene,

welke

(x) Cafaubonus Exerc. xv. n. 13. Petavius prscf. ad Epiphanium. Capeüus lib.Vind.4. Dru-
fius lib. iv. Obf. c. at. Spanhemius introd. Se<5t. iv. p. 128. (y) Hieronymus Apol. 1. & 11.
in Ruf. (Epiphanius lib. 1. Tom. i. n. 1. & Eter. xxxvi. n. 18.) (%,) Petavius 1. c. Ie Moync
Var. S. p. fBS. Leydeckerus H. E. p. 341. (Epiphanius Hxr. 47.) («) Photius Cod. 122. Ca-
vaeus Hilt. Liter. p. 185-. Kortholt de Vita Chrilt. c. ix. n. 18. Chemmtius Oiiander. Epiphanius
Eter. xlii. n. 1. & epift. ad Euftath. Epiphanius Eter. 42.

/
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welke gantfche Boeken teegen hem hebben gefchreeven , niet een eenig £^c -

woord gedenken. Bafihdes en Saturnwus fteld hy geleeft te hebben in

de tyden der Apoftelen-, van Amus wil hy ftaande houden , dathy voor

het houden van het NtcetnfcheConciUum, nu reeds algefturvenwas> item%

dat de Aieletiaanen zich noch voor de dood van Alexander , Biflchop

van Alexandrie, met de Arrtaanenwceder vereenigt zouden hebben, en

dat Achülas deezen in het Bifdom was nagevolgt. Insgelyks , dat by de

eerfte ballingfchap van Athanafius , Geoiguts al voort inzyn plaats ïsge-

ftelt geworden. Dat de Qtuntiliaanen met de Cataphrygen zoo eens waa-

ren geweeft, dat zy eeven diergelyke profecyen met dezelve hadden uit-

gegeeven. En wat 'er al van diergehjke verwernngen in zyne Hiftorie

der Ketteren meer te vinden zijn.

33. In de andere Hukken deezer Hiftorie moet men hem eeven zoo zy« e«-

weynig vertrouwen, daar het hem , nu aan oordeel , dan aan zeekere
Z) 'B "

'

onderrichtingen, maar wel het meefte van allen, aan oprechtigheyd , en

een onzydig voorneemen , heeft ontbrooken. Hy geeft dikmaals die

geene, welke hy voor Ketters verklaart, de fchuld van de fchnkkelyk-

fte dingen, en beroept zich maar alleen op een bloot geruchte en ftrooit

het nochtans . als gewiffe gefchiedenifTen , onder de menfehen uyt , ge-

lyk hy het met de Adamiaanen , en andere, wel openbaarlyk zoo heeft

gemaakt. Niet zelden maakt hy die meening rechtzinnig , welke hem
maar wel gevalt,alhoe wel tegen de wil van andere rechtgeloovige,enfchrij ft

vlak teegen de waarheyd, een gevoelen de Ketters toe, welke het in der

daad niet is. Alzoo fteld hy de leere, aangaande de vryheyd in het vaften,

onder de doolingen der Montamften , en hier teegen maakt hy de Jood-

fche meeninge , van de zeekere tyd en den dwang tot vaften , en van

het onderfcheyd der fpyzen , tot rechtzinng. Waar in hy de Montamften

klaar ongelijk aandoet , en in teegendeel zelfs van een ander , als een

dooiende, werd aangezien, alhoewel hy zich zelfs, door deeze verkeer-

de vertellinge, zuyver wil maaken. Het geene dan een aart van die tree-

ken is , waar door veele zich maar alleen daarom in de waan van haare

rechtgeloovigheyd by de lieden zoeken te houden, om andere daar door

des te bekwaamer misdaadig te konnen maaken. Verder gehoort het ook
al daar toe, wanneer hy denLeezerwil overreeden, dat dzjoodfche vie-

ringe van 't Paas-feejl van de Apoftelen zelfs is ingevoert > item , dat Ja-
cobus Hoogenpriefter was geweeft , en in 't alderheyligfte was inge-

gaan j alleen , op dat hy uyt de eerfte het verval der Geeftelykheid

,

weegens de plegtigheeden en inzettingen -, en uyt de tweede , de heer-

fchappye en hoogheyd der Bifichoppen, en haar eyge Pnefterdom zoude

konnen ontfchuldigen. Ontrent de omftandigheeden der Hiftorien doolt Hiiwche

hy ook al zeer, als hy ftelt, dat Chri/tus ontrent in het vyftigfte Jaar pen?"'

zynes ouderdems zoude hebben geleeden. Dat Johannes zyne openbaa-

ringe onder den Keyzer Claudius hadde gefchreeven , dat jofeph Maria

door dwang hadde moeten trouwen, om dat zy hem door het lot was

toegevallen; dat de zeeven Diakonen, uyt het getal der 72. Leerlingen

waaren genoomen , en veel andere diergelyke groove fouten meer Be-

halven wat hy , in de Hiftorien voor Lht ijius geboorte , al voor wonder-

lyke vertellingen daar by doet, die met geen de minfte fchyn ooyt be-

weezen konnen worden.

34. By deezen beroemden Kettermaaker gedenke ik ook aan een an-

der, of hy al fchoon hier ter plaatze noch niet eygentlyk gehoort, die

het nog al dwazer en ellendiger heeft begonnen , en daarom ook by zy'ns

gelyken zelfs geen geloof altoos vind, ik fwyge noch by onzydjge men-
Hh 3 fchen.
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ysirccc. fchen. (b~) Deeze nu was Fhdaftrius , een Bijfcbop te Brixen in Italië t

phihftrius. ten tyde van Ambrofius-, welke waardigheyd, of ten minfle een groot aan-

zien, hy door zyne verdiende ontrent de rechtgeloovigheyd te weege ge-

zynKw. bragt hadde. Uyt zyn boek van de Ketteryen dan is het openbaar, dat
«tbock.

k ^e gerin£rfj-e meeningen zelfs, die van een ieder, ja van de Heydenen,

Jooden , enChrijlenen zelfs > voor gantfch onverfchülend en onfchuldig

werden gehouden, noch al met vlyt tot ketteryen zoekt te maaken, en

wel meelt alle, voor gevaarelyke doolingen, fecJen, en fcheuringen op-

geeft. Ja hy brengt zulke ongerymde en dwaaze dingen voor den dag,

dat men zich heel bezwaarlyk van lacchen kan onthouden, by aldiende

voorftellinge der ellende van zulke lieden niet veel eer eenmeedelydenen
beklaaginge in iemand moert verwekken. Aangezien daar in, hetfchrik-

kelyke^misbruyk der verdraayinge van de Schrift , de oneyndelykehand-

taftelyke loogens, en grouwelyke befchuldigingen van onfchuldige per-

zoonen , de openbaare lafteringe en verkeeringe der waarheyd , benee-

vens het begaane misbruyk van de Goddelyke eere en naam , de onge-

gronde roem op den welitand en zuyverheyd der verdorvene Kerken, en

veel meer andere diergelyke grouwelen op alle de blaaden deflelfs heel

klaar te zien zyn. Waar by te gelyk zulk eene groove onweetenheyd

in Goddelyke zaaken , in de Schrift , en in de ftukken der weetenfchap-

pen zich voor doet, die men in 't gemeen van zulke lieden vordert, dat

men, over de inkruypende ellende der zelve tyden. En het oogfchyne-

lyke oordeel van God , t'eenem'aal moet verftommen: en echterroemen

niet alleen veele oude eenftemmig zynen arbeyd , maar men beroept zig ook
altyd op zyne zoo ellendige getuygenifle, terwylen het anderzins aan rechte

bewyzen of gronden ontbreekt, wanneer men eenmaal beflooten heeft,

om deezen of geenen voor een Ketter te verklaaren. Doch men heeft t'zee-

dert dien tijd daar meede zelfs in 't Chriftendcm veele lofle gemoederen
vervolgends t'eenemaal tot God verloochenaars gemaakt , zoo wanneer
zy alle die grouwelyke lafteringen en fcheuringen onderdie geene gezien

hebben, welke zich als de rechte bezitters van het zaaligmaakende ge-

loove alomme uytgaaven , gelyk als een zeeker wys en geleerd Man
van deezen Phüajirins heel wel aanmerkt. Die zich ook verwondert,
waarom doch deezen Man zulk een grooten hoop ketteryen te zaamen
heeft geraapt : (f) gelyk als een ander weeder aanmerkt , dat hy de
Grickjche Scbryvers, die hy veeltyds maar heeft uytgefchreeven , heel

zelden wel heeft verftaan , en zoo doende maar alleen loutere verwar-

nnge in deeze zaaken heeft nagelaaten. (d) Alzoo dat ons deezc
Schryver nochmaals een waar begrip van deeze tyden geeft. Hy is on-
der de regeeringe van 'Theodofius de Groote gefturven , en niet eerrt in de
zefde eeuwe, gelyk als Bimus meent, om dat Avgnflinus hem te Milaan
nog gezien en gefprooken heeft.

35. Op dat wy dan de overige beroemde Schryvers van deeze eeuwe
noch ten vollen moogen bybrengen, zoo was noch, ontrent het eynde

Pauiinus. van de zelve, in Italië Patdinus zeer vermaart, een vroom en geleerd
*yn lof

' Biflchop te Nola in Campame , dog niet de oudfte Patdinus , van wien
men de befchryvinge van het leeven van Ambrofius noch heeft. Deeze
Man nu behoort meede onder die Leeraars , welke , in plaats van het
fchrikkelyke fchool-gekyf,en de vals beroemde konft van de huychelaars,
zich op de oefFeninge des waaren Chnfimdoms leydden , en andere daar
toe ook trouwelyk aanvoerden. Want van deezen vroomen Man is het

ge-

(t>) Sixtus Senenfis. Poiïèvinus. Bellarminus. Scaliger. G.J.Voifius. (c) J.CBecmannu'.
(J) C.S.Schurufleifchius.
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gewis, dat hy een onberifpelyk en voorbeeldelyk loeven geleyd, en met J^rccc.

de andere dwaashecdcn en grouwclen van zynen tyd niet het minfte te

doen gehad heeft. Waar door hy ook van de beroemde Mannen van
dien tyd j als, van Ambrofius , Avgitjlmus } Hieronymus en andere , zeer

hoog geacht wierd. De Hiftorien brengen veele fchoone gedenkteeke-
nen van zyn oprecht gemoed, teegens God en de menfehen by -

y en het

gecne in hem gelaakt werd , daar van is in onze Afbeeldmge der eer/te

Lbriflcnen nu reeds al getoont geworden , dat het echter goed en loftë-

lyk is geweeft. Waar toe ook wel inzonderheyd zyneovergroote trouw -

hertigheyd behoort, wanneer hy zig zelfs in de plaats van een gevange-
ne Chrijten, in de llavernyc heeft laaten voeren, om daar door dien Man,
beneevens veele andere, te bevryden. Van zyne fchriften heeft men nu zyne

noch 50. Zendbrieven en 15. Gedichten , beneevens nog twee andere,
fchnktn -

van de bruyloft van 'Julianus y en van Celfus dood , alzoo hy een heel

goed Poëet was. Zyne Zendbrieven zyn inzonderheyd zeer fchoon om
te leezen, en vol van goede zaaken, die een God begerig gemoed wel
konnen vergenoegen} en erkennen ook de Godgeleerde zelfs, dat hy in

de meefte geloofs punten rechtzinng is. (>)

36. In Syrië was 'er te EdeJJa een Ouderling, Ephraïm genaamd, een Ephn^

fijn, vroom, en daar by wys Man. Hieronymus roemt hem zeer, en by-
iy ' us '

zonder, dat hy een hoog' verftand in zyn boek van den H. Geeft hadde
gevonden, fchoon het maar de overzetting daar van was geweeft. Want
zyne fchriften, die hy zelfs in 't Syrifch hadde gefchreeven , zyn in 't zync

Grieks overgezet, en zoo hoog gehouden geweeft, dat men ze ook opent-

lyk in de Gemeente , na de Bybel heeft voorgeleezen , gelyk hy ook
zelfs dit meld. Voor zich zeiven hadde hy zeer treffelijke gaaven, en
leydde een regt vroom ingetooge leeven , waar toe hy in de eenzaamhevd
ook aangeprikkelt was geworden.- Want hy hadde daar in geleeft , tot

de aantreedinge van zyn ampt, en zich zelfs en andere in dêGodzaalig-
heyd zeer geceffenr. Ook was hy in het voordraagen van Goddelyke
zaaken zoo uyttermaaten bekwaam , dat zyne vrienden zeer veele ge-

denkteekenen daar van in zyne fchriften over behouden hebben , van wel-

ke hy ook veele by wyze van gezangen heeft gemaakt, (f) Van deleer-

reedenen en andere boeken , die zynen naam tot aan de Sterren voeren,

willen de Geleerde niet alle eeven zeer voor zyn regt werk houden , alhoe-

wel het zeggen van BeUarnumis hier over egter niet regt is, wanneer hy
meent , dat ze veel eer op een Godvruchtige als Geleerde wyze waaren
gefchreeven : nademaal het eerfte veel eer van deezen vroomen Man is te

hoopen en te vertrouwen, als het laatfte. Veel minder heeft men van

hem eenige twi ft- fchriften of difputatien te verwagten gehad , daar hy
genoeg met het leeven , en de ceftëninge des Chriftendoms , by de zynen

te doen hadde, en het onnoodig gekyf daar by wel konde vergeeten. De
beroemde Spon bericht ons, dat hy op zyn reys , in Corfica zyne Ser-

moenen of heerrecdenen nog in een handgefchrift gevonden hadde , wel-

kers opregte uytgeevinge zeer te wenichen zoude zyn , door dien

die fchriften , welke ontwyffelbaar van hem zyn , in een liefheb-

ber van Goddelyke zaaken geen gering verlangen na de overige ver-

wekken. Onder zyne fchriften vind men byzonder deeze : Iwee Boe-

ken van de verbreehnge des herten ; een Boek van de zaaligheyd der zielen;

een Boek van de bekeeringe ; een Boek van de geeftelyke kamp ; een Boek

van de waare boete des herten; een Boek van de geeftelyke ivaapenen ; een

Boek, dat' men de natuur van Gods Zoon niet al te diep na moet vorjfchen;

ver-

(<?) Chemuitius i. Ofiander. Scaltetus. (f) Hieronymus Catal. Scr
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j»r ccc> verders, van de maatigheyd in 7 lachchen, aan een nalaatig en traag her-

te , van de tweede toekomfte des Heeren , van de vreeze Gods , van de

zwdkheyd der zielen na denfiryd met de vyanden, van 't Gebed , en dier-

gelyke. Van zyne groote oormoedigheyd , heyligheyd en wondcr-
gaaven, getuygen de Schryvers niet minder, met veele geloofwaardige

omftandigheeden , onaangezien hy in een ellendigen tyd des Chriflen-

doms , edoch, een weynig verre van de grootfte troubelen en twiften,

heeft gekeft. Ontrent de helft van deeze eeuwe is hy byzonder bekent

geweeft , en onder Valens geftorven. (g)
Bafiiius ^ jvlen moet ook noch , als een paar goede vrienden en beroemde

Leeraars, in deeze eeuwe, gedenken, aan Bafilius , met den toenaam
van de Groote genaamd, en aan zyn Broeder Gregorius Nyffenus, alsook

noch aan een andere Gregorius , tot onderfcheyd van zyn Vaderland,
Andere Nazianzenus genaamd. Deeze nu is nochmaal van de andere Bafdti, die

ook in deeze euwe geleeft hebben , wel te onderfcheyden , gelyk als 'er

dan van deezen naam geweeft zyn ; voor eerft, de BifTchop vxnAmafa,
daar na de BifTchop van Ancyra, een Macedoniër van geboorte , en dan

zyniee- die te Canmo in Lydie , en een in Galatie. Maar deeze eerde Bafilms,
was eerft te Cafarea in Cappadocie een Voorleezcr , daar na een Diaken ,

hier na een Ouderling, en eyndelijk een Bijjchop. Zyn jeugd hadde hy
meeft te Athenen en Confiantmopolen, met Fdofofeéren ,en andere,Jludieu

in de Heydenfche weetenfehappen doorgebragt, het geene hy hier na in

zyn fchriften dikmaals weltenhoogften betreurt, en voor dwaasheyd en
groote fchaade van zyn ziel achtte te zyn: gelyk hy zich dan kort daar

na tot een eenzaam en ftil leeven heeft begeeven , en alle zyne voorige

vvand- dwaasheeden afgelegt. (h) Dog dat 'er iets goeds en oprechrs in hem "is

Eufcbrns" geweeft, zulks ziet men, onder anderen, ook daar uyt, doordienhem
tceg«s de bekende Eitfebius , die hy hierna in 't Bifdom noch gevolgt is, niet

lyden kon. Want hy was zoo tiyttermaate nydig en gebeeten teegens

hem, om dat het volk meer van hem , als van Eujebius hield , dat hy
hem daarom geheel en al uyt de Gemeente wilde ftooten, zondereenige
wettige oorzaak daar toe te hebben : van welk voorneemen hy maar ter

naauwer nood door de Woudbroeders konde afgehouden worden. Zoo
weynig kon deezen huychelaar eenigen ernft m 't Chriflendom , zelfs

ook in andere , verdraagen , waar over hem ook Gregorius Nazianze-
nus kragtiglyk aanfprak. Daar op wierd hy in de alderonruftigfte tyd
BifTchop, naamelijk, toen de Arriaanen , onder den Keyzer Valens,

over al in 't Ooften de meefter fpeelden, en dat hy daar byna alleen nog
ftandvaftig bleef. (V) Beneevens zyn eyge Gemeente , zorgde hy ook
nog al voor andere , en deed zoo veel als hy konde of vermogt , gelyk
als het ook zyne Zendbrieven en andere getuygenifTen , wel uytwyzen. Men
heeft ook veele voorbeelden van zyne groote opregtigheyd , liefde, en
befcheydenheyd , zoo veel het dezelve verdorve tyden nog eenigzins

konden toelaaten. (k)

zynegaa- 38. Booven alles kan men ook, zoo wel uyt zyne fchriften als woor-
den , en andere bewyzen , klaar zien , dat hy van een heel befcheyden

zyne maa.
en ^oorz ichtig gemoed is geweeft. En , wat hy teegen de Ketters , na

'èed^'"
^e wyze van *^en tyd» heeft gefchreeven , zulks is dog nog al meeft met

twiften. eene groote bezaadigheyd en zonder zulk eene heevigheydoffcheldzugt
gefchied, als by de andere nu al zeer gemeen was geworden. Ja , waar

hy

(g) Theodor. ii. c.30. Sozom.vn. c.34. Sponius Itiner. lib.i.p.27. Socratcs iv. cap.26.
Gregorius Naziara. {h) Socrates. {,) Hieronymus Catal. Scr. Socrates. Gregor. Naiian
(k) Iidem & Sozomenus. Gregorius Nyifcnus.
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hy al eenigzins haft fchynt te fpreeken , daar druk: hy doch de zaaken IJ" Spc-

J • il i J J j i i
tot Cö.

maar eenvoudig uyt , zoo als hy ze gevat hadde , zonder dat hy verder

ging. Nu maakte het de Keyzer Galens toen ter tyd zeer (legt met de
andere Bifftborpcn, en, hoe meer zy fcholden of yverden , hoe meer hy
ook weeder op haar toezette. Dog deezen verzogt de Keyzer eerll met
dreygementen , en allerhande verfchrikkelyke middelen: maar toen hy,
als een deftig man, onbeweegelyk bleef, handelden hem de Keyzerlyke

Gevolmagtigde wat zachter. Ja, wanneer men hem daar na al in balling-

fchap wilde verzenden , zoo wierd het , door allerleye beletzelen ; en fchik-

kingen Gods, gelyk als de fchryvers berichten, te rugge gehouden, tot

dat 'Iheodo/itts in de regeeringe kwam.(T) Ook hadde hy in alle dien tyd vtrvoi.

weynig ruft , om dat de gierige en nydige Bijjchoppen met hem een ge- £,

n

n

ge

de

kyf aanvingen , ten deele uyt afgunft , van weegen zyn roem , en ten Bi(Iih°p-

deele, door dien ze aan hem als een Hoofd-ftads Biflchop (Metropoli^

taaii) geene toezicht wilden toelaaten , en dat ze hem nog daar en
booven zyne inkomften wilden beneemen. Dog hy bleef meeft altyd in

zyn fchuylhoek , en maakte zig de dwaa^heyd der andere Geeftelykheid

niet zoo zeer gelyk, dat hy ooit weeder fchold, lafterde, of vervolgde.

Zoodanig zelfs dat hy cok over delafteringeninzyneZend-brievenmaar zynev«-

beleefdelijk klaagd, hoe hem de andere van de Geeftelykheid ook al tot
c""in8e '

een Ketter maaken, en dat aan wryven wilden , als of hy vanden H. Geeft

niet rechtzinnig leerde. Insgelyks , dat hy het de gewaande yveraars op
geen'erhande wyze van pas kon maaken. Nu befchuldigden zy hem ,

dat hy drie Gooden ftelde j dan , wanneer hy deeze teegenfprak, noem-
den zy hem een Sabelliaan; (m~) zoo dat het deezen goeden man meede
al , eeven als de andere gegaan is , daar men niet anders wift by te koo-

men, als, wanneer men haar onder den dekmantel van de leere op het

lyf viel, en ondertuflehen haar goede naam en andere zaaken, uyt enkele

afgunftigheyd , maar zogt te krenken.

39. Alhoewel nu zyn geheele handel en wandel in zig zelfs, voor de °"™'"ig'

meefte andere Leeraars van den zeiven tyd,waarelyk lofwaardig is: zoo ^m.

maakt het Gregorws Aazianzenus egter al te grof , wanneer hy hem , in

de lof-reede, over hem uytgefprooken , al te hoog verheft, ja hem zelfs

t'eenemaal booven de Jpojlelen en Propheeten fteld. Het geene niet al-

leen de bedurven aart van die tyden te kennen geeft, maar ook dit zelfs,

naamelyk hce gaarne die geene zelfs van verftandige menfehen wilden

geroemd en hoog gefteld werden , by welke men nog iets goeds en op-

rechts gevonden hadde, dewyl de grootften hoop der Geeftelijkheid zo

geheel en al in den grond geen deugd altoos meer hadde. Verders ziet zyne

men ook wei uyt zyne fchriften, wat voor een groot liefhebber hy van

de ftille en eenzaame maniere van leeven,en de daar toe behoorende oef-

feningen der Godzaaligheyd is geweeft , of fchoon hy zelfs daar heel wey-

nig tyd toe heeft gehad. 'Hier toe nu behooren , Zyn-reeden ,van de ver-

ziiakinge aller dingen , en de oeffemnge der eenzaamheid ; en twee andere

reedeneeringen , van de onderwyzwge der eenzaame ; de afcetica, ofoeffe-

ningen der Godzaaligheid, met haare voorreede.- Item, Zyne wydloopig

verklaarde vyfen vyftig vraagen, en de 313 korte regelen , beneevens de

ordemnge der eenzaame. Zyne overige Schriften , zijn 9 reedeneeringen

van de 6 dag werken j 1 7 andere , over de Pfalmen ,-31 van allerhande

punten; nog andere 24. van de deugden ; 1 1 boeken van den Doop ; een van de

waare Maagdelyke-Jiaat ; eenvan het waare Godzaalige geloove j een vanden

I.Deel. I i H.

(/) Socrates \v.cz6. Soïomenus vi.c.16. Theodor. iv. e. 19. Nai. (ro) Socrates V. c.8.

Rufinus 11. c. 9. Gregor.Nazianz.Orat. dcBalil. Suidas.
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flukken van Ejaias , en wel voornaamentujk, zijne Zena-brteven , ten ge-

talie van 428. Anders is zyne maniere van fchryven heel duydelijk ,

krachtig, en aangenaam , de zaaken zelfs zyn , na de hoedaanigheyd

van zyne tyden , en andere omftandigheeden , nog meeft al op de oeitè-

ninge des Chrifiendoms gefchikc , alleen dat het hem doorgaands, eeven

als de andere Schryvers van dien tyd , aan een rechte loutere grond des

Euangeliums , en een regte voorftellinge deflelfs heeft ontbrooken , en

dat hy dikmaals zeer moralifeert , en op de deugden meernadeWetdryft,
als de regte leevendige fpring-ader in3f(/^C£r///HJwelkanaanwyzen. Hy
is in 't Jaar 387. gefturven, na dat hy zyn nazaat zelfs hadde genaamt.

40. Zyn eyge broeder nu was Gregonus Nyjfenus , van de ftad

Nyjfa alzoo genaamd , alwaar hy Bijfchop , en te gelyk , ten tyde van

Theodofius , Patriarch van het land van Cefaraa is geweeft. Te vooren
heeft hy zyn tyd , eeven als Bafdius in de Heydenfche kunden , en wel

voornaamentlijk in de Reedeneer-kunde doorgebragt , die hy hier na eg-

ter, weegens zyn geweeten, weeder heeft verlaaten. In de ftrydighee-

den met de Arriaamn , heeft hy hem al immers zoo gemaatigd als zyn
broeder gedraagen, alhoewel hy minder aanvechtingen van haar te lyden

heeft gehad als deeze. Door dien men voor hem , en zyn teegenfpraak , zoo
zeer niet vreefde, om dat hy wat eenvoudiger , en van een traager ver-

ftand was: om welke reede hy zig ook met zyn Broeder Bafdius niet zoo
wel vereenigen kon , als deeze met Nazianzenus deed , welke regt inner-

nerlyk eikandere lief hadden, en in hooge waarde hielden. In zyne ver-

richtingen en leere hield hy zig na de wyze van dien tyd , maar hy kon
het egter by de wysheid van Bafdius op verre na niet haaien , gelijk als

het zyne fchriften ook nog wel uytwyzen , waar in wel dikmaals veele

overtollige woorden en nietige zaaken te vinden zijn , alhoewel 'er hier

en daar nog al veel goeds onder gemengd is. Het fchynd ook , dat hy
zijn broeder daar in meer heeft nagevolgd, en zyne maniere van fchryven
meede gehouden, als dat hy, uyt zijne eygene kennifle, voor zig zelfs,

die zaaken zoude verhandeld hebben. Zyne meefte fchriften beihun

,

uyt reedevoeringen van allerhande doffe , en wel inzonderheid , over on-

derfcheidene Schriftuur-plaatzen. De aanmerkenswaardigfte zijn, van
het volmaakte leeven , ofde hifiorie van Mofes > van de volmaakttheyd der

Chriflenen -, van de acht Zaaligheeden , van het eevenbeeld en de gelykenis

in de menfchen ; van de waare Maagdelijke (laat ; van den naam en het

ampt der Chriflenen , van het voorneemen teegens God ; van de liefde tot

den Armen ; van de Hoererye , en diergelijke : waar onder ook veele Schrif-

ten zyn, aangaande de Feeft-daagen , eenige, teegen het bedryf der doo-
iende menfchen j en van de lofwaardige lieden, als, van Stephanus ,Ba-
JiliuSi Gregovius Thaumaturgus , Pukheria en PlacüU , Theodorus , Ma-
gnns, Meletius , EpJjrdim Syrus ,Macrwa enz. en eyndelijk, eenige brie-

ven aan onderfcheydene perzoonen.

41. De andere Gregorius , wierd, na zyn Vaderland Nazianze ge-
naamd -, zijn jeugd, heeft hy al in een'erleye verrichtingen en oerFe-
ningen , met die van Bafdius , doorgebragt , behalven dat hy zig niet
zoo lang in fchoolaftijke zaaken heeft opgehouden , als deeze. Voorts
leefde hy een geruymen tyd lang te Cafarea en Conflantmapokn, en hier
na

,
met Bajïhus , te Athenen. Van waar hy naar huys trok , en zig liet

doopen, ook wierd hy van zijn vader genoodzaakt , om een Ouderling
te moeten werden. Daar by bleef hy niet lang , maar wierd van Bafdius

fteiijkteid. tot een eenzaam leeven in Ponttts beroepen j hy verliet dan daarom ook
zijn

En Schrif.

ten.

Het leeven

van Gre-
gorius Na.

ïianzenus.

Vervolging

der Gee-
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zijn ampt,en leefde 13. Jaaren lang met hem voor zig zelfs alleen, maar £"
hy meelt zig ook desweegen , teegen onderfcheidene befchuldigingen,
in een byzonder fchrift verantwoorden. Van daar haalde hem zijn oude
vader weeder te rugge , eeven toen de onruit onder Conftantius begon,
waar ender hy, als ook onder '"julianus en Valens , altijd werk kreeg, en
zelfs de nydige Lttfebins Biffchop van Cafarea , die den goeden Bafilius

gedrongen hadde te moeten wijken , weederom bevreedigde , en zagter

maakte. ISa zijn dood, waar op Bjfilms te Cafarca hem volgde, wierd
hy van hem tot Bijjchop te Salanus ingelteld , dat hy egter niet lang

bleef, maar, dewyle hy een ftil leeven gewoon was, ontfloeghy zig daar

ook al haalt van. Nogtans wierd hy van zyn vader daar toe gebragt ,

dat hy z:g te Xazianze in 't Bisdom liet (lellen. Dog, zoo dra als zyne
ouders dood waaren, ontfloeg hy zig nogmaals weeder van dat Bisdom,
en zette zig te Stleucia in een huys alleen ter needer ; hy kon ook, door
zyn verlangen van God onverhinderd te dienen , met geen bidden nog
frneeken bcwoogen werden, om dat ampt weeder aan te neemen: en hier

toebragt hem met, eenige liefde tot luyheid, of eenige andere inzigten,

maar enkel en alleen de ellendige toeftand der Leeraars en gantfche Ge-
meente van die zelve tijd , daar alles tot in den grond toe bedorven was,

zoo dat de goede man beanglt en bang wierd , wanneer hy zoo veel kwaad
en groote boosheyd zag, daar hy egter niets ter weereld in helpen kon,
nog zyn geweeten in alles bewaaren. Waaróm hy dan ook veel liever

wyt daar van verkoos te zyn , door dien hy de wonden der vervalle Chri-

Jltnheyd voor t'eenemaal onheelbaar aanzag , gelijk als het dan ook met
'er daad zelve, altijd van kwaad tot erger met den (tand der Chrijlenen

is geloopen , tot dat het eene vertwyffclde boosheyd en fchade tot op
deezen tyd toe is geworden, (ti)

42. Nogtans moeft hy nog al meer ftormen in zynen tyd uytftaan, na

dat hem God wonderlyk naar Conjlantinopolen gevoerd hadde, alwaar de
Arriaanen toenmaals het volle geweld in hadden , zoo dat hy in een

kleine kerk, opentlijk leeren kon. Het duurde ook niet lang, of zijn

teegenparty begon, van weegen den grooten toeloop des volks , die hy
tot zijne leere trok, kwaad te worden. Zy befchuldigden hem dierhal-

ven aldaar weegens groote dodingen , en wilden hem met geweld tot

een Ketter maaken , zy bragten ook het gemeene volk teegens hem zoo
zeer in 't harnafch, dat men hem, als een muytemaaker , voor het ge-

rechte fleepte, en egter niets teegen hem konde uytregten , door dien

God met hem was. Hier op verklaarde hem de Biffchop van Alexandrie ,

Petrus, beneevens andere , tot Biffchop in Conjlantinopolen, waar door

hy nog al minder ruft kon hebben, inzonderheid van de afgunftige Gee-

ftelijkheid. Want daar liet zig Maximus ,die hy te vooren tot het Chri-

ffendem meende bekeerd te hebben , heimelijk aanftonts tot een Bijjchop

inltellen. Het volk nu hadde Gregonus zeer lief , dog veele daar onder

gaaven hem fchuld, dathy Maximus zelfs geleegenheid tot deczeonder-

neeminge gegeeven hadde, nademaal hy zig zoo uittermaate zagtmoedig

en vriendelijk teegens hem gedraagen hadde , zelfs ook na zijn opftand

teegen hem. Dog, toen men zijn ernft zag , dat hy uyt Conjlantinopo-

len wilde weg trekken, hield men hem op allerhande wijze te rugge, al-

hoewel hy zig hier in gantfeh niet als een Biffchop aanftelde , maar met

een kleine kerk te vreede was , daar hy leeren konde. Ondertuffchen

kwam Theodojius aan de regeeringe , die de Arnaanen al terftont de ker-

ken ontnam, en Gregonus , in 't Jaar 383 tot Biffchop , door Mektius
Ii 2 van

(») Grcgor. Nylfènus in vita. Soiomenus. Theodoritus.

ccc.
CD.
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1; rccc. van Jntïochien liet beveiligen. Maar de Godlooze Geeftelykheid , die

evenwel rechtgeloovig wilde zijn, liet hem geen ruft , dog , dewyl ze

hem, van weegen zijn leer of leeven, niet en konden befchuldigen , zo

bragten eenige BiiTchoppen by, dat hy met haare toeftemminge niet was

verkooren, door dien zy daar toe te laat gekoomen waaren. En, dewijl

de goede man al dat gekijf moede was , en geen luft hadde om met haar

over hoop te raaken, en zig teegens haar te verweeren , zoo ftonthy vry-

willig van dat ampt af, na dat hy twaalf jaaren lang aldaar geleerd had-

de. (o)

4,3. Niet teegenftaande hy nu oover zijne benyders en vervolgers, die

evenwel nog al rechtgeloovige moeften heeten , by de Keyzer wel hadde

konnen zeegepraalen , en hen die ftreek verzetten , om dat hy hem zoo
ongaarne liet weg gaan , en zijne gaaven en vroomheyd wel kende , overwon

hyegter alles met geduld, betuygde in eene openbaare reede zijne vreug-

de, die hy hadde, om dat ampt af te leggen , gelijk het zijne vyanden

begeerden, en met eene zijne begeerteom God in ftilte te konnen dienen. Hy
vermaande ook die booze lieden tot vreede, en klaagde in onderfcheyde

verzen zeer over haar verval , diergelijke hy ook aan het arme verlaatene

volk deede. Te vooren verfweeg hy zijn gevoelen niet , wat hy van de

onruftige Gee[lelijkheid, en haare handelingen, hield, en daar na fchreef

hy aan, een voornaam man vry uyt , dat hy nooit weeder op een Synode

meende te koomen , door dien 'er nog nooit een eenige wel afgeloopen

was. Na deeze afgeleyde verklaaringen , nam hy met vreugde zijn af-

fcheyd, daar zyne vyanden niet willen , hoe veel goeds zy hem door
deeze zijne verdryvinge beweezen. Hy begaf zig dan op een zeeker Land-
goed , dat hy van zijnen vader geè'rft hadde. Egter vergat hy zyne zorg-

vuldigheyd voor de Chriftenheid niet t'eenemaal, maar diende veelenog

al , door zijne fchriften, met raad en daad , zette ook onder anderen te

Nazianze Enlahtts tot een Biflchop in , na dat de Gemeente hem zelfs

wel gaarne daar toe bewoogen zoude gehad hebben. De overige tyd zy-

nes leevens nu bragt hy met loutere goede oeffeningen door, hy leefde 'm

zulk eene ftilte tot in eenen hoogen ouderdom , en fturf eyndelijk in 't

Jaar 384. By aldien men nu al geene andere getuygeniiTen van zijne

vroomheid hadde, zoo was dit alleen meer als te veel , dat hem de ver-

dorvene Geeftelijkheyd zoo zeer gehaat, en met zoo veel lafter, kuype-
ryen, en haar eygene ergerniiïen , geplaagd heeft , waar over hy in zyne
fchriften zoo fmartelyk klaagd , en haare boosheyd met zeer leevendige

verwen affchilderd , zoo dat zyne Hiftone een voorbeeld is , hoe het,

zelfs ook onder de rechtgeloovige, niets geholpen heeft, dat iemand in

alles na haare inzettingen zig fchikte , maar dat egter de Geeftelykheid

de allergenngfte geleegenheid zelfs altoos met vlyt opgevat heeft , om
die geene te drukken , te plaagen , en weg te jaagen , welke haar , van
weegen haar voorbeeldelyk leeven, en de daar uyt fpruytende liefde by
de menfehen, als een fphnter in de oogen waaren. Q>)

fchrifttn. 44- Uyt zyne fchriften is deeze zwakheyd byzonder aan te merken,
dat hy zich de Redeneerkonft al te zeer bevleytigt , en ten meeftendeel een
zeer hoogdraavende ftijl gebruykt heeft. Het geene hem , eeven als de
andere zyns gelyke , van het jludeeren in de Heydenfche koriflen , noch
aanhing

; waar uyt ook de Oude befluyten , dat hy den Heydenfchen ree-

denaar Polemon in zyn charafler of merkteeken van ftyl , heeft willen
navolgen: het welke dan niet alleen het weezen des Chnftendoms,maar

ook

(0) Auftores iidem. (ƒ>) Gregor. Nyff. Profper. Suidas. Hicron. Bafilius & ipfe Nazian-
zenus.
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ook de deftigheyd van zulk een Lecraar, reegel recht teegen is. (of) En J«rccc.

met zulke verbloemde en buytenfpoorige manieren van (preeken heefc

hy zyne fchriften zeer onteert , en daar en booven oorzaak gegeeven

,

dat men hier na vcele dingen in zyne fchriften eygentlyk heeft verdaan,
en zich, tot bevediginge van veelerleye bygeloof, op zyne uytdrukkin-
gen heeft willen beroepen. Zyne fchriften nu bedaan wel meeft in ge-

houdene redeneeringen over allerhande zaaken, behalven zyne 124. Ge-
dichten, en 142. Zendbrieven, als ook, het treurfpel, dat hy de lijden-

de 'jejus noemt. Zyne voornaamfte reede-voeringen zyn , de drie van de

vreede , vyfvan de Godgeleertheyd , tv.
:

ee teegen Julianus , vier over de

dood van zyn broeder Cafarms , en van zyn zufter Gorgonia , van zyn
vader Gr cgonus , envrund Bajilius. En andere, van de liefde teegens

den ermm , van de vriendelykheyd in 't vjoorden-tvoijlen , van de leere en

inzettinge der Biffchoppen, maar in de Geejlelykheyd doorgaans haare ver-

maamnge meer krygt. De overige zyn op zeekere feefldagen, en andere ge-

Vallen mgcftelt , als meede zyne verantmoordinge teegens de lajleraars.

Wat hy eyndelyk teegens diegeene, welke men toenmaals als Ketters han-

delde, gedaan en gefprooken heeft, is gefchied, ten deele om zyn per-

zoon van alle vermoeden van doolinge te bevryden , en ten deele, om
dat hy zich op de vertellingen der voorige tyden verlaaten , en haar al-

zo het een en ander wel aangewreeven mag hebben. Insgelyks ook, door
dien hy waarlyk van de Amaanen veel onrechtvaardigheyd gezien en er-

vaaren hadde. Ten minden was het te zyner tyd heel fwaar, om de

zuyvere waarheyd rechtfehaapen , zondereenige zydigheyd, in te zien,

maar noch veel meer , om die wel te leeren kennen, en die geene, wel-

ke ze hadden , onbefchroomt gelijk te geeven. Door dien op de eene

tyd de Amaanen , en op de andere weeder , de rechtgeloovige , haare

heerfchappye over de geweetens voerden, na dat zy eenige befchuttinge

en vryheyd daar toe hadden.

45. Van nog een eenige moet ik voor het laatde gedenken , op v/ien "" {."£*

men in 't gemeen, in de gantfche H'Jlorie van deeze eeuwe zeer gewoon bius -

is re zien. Deeze is dan Eujebius , tot onderfcheyd van zyn vriend,

Pamphylus, en Cafarienjis na zijn Bifdom genoemt: om dat 'er vanhaar

ook zeer vee Ie van deezen naam in deezen tijd zijn geweeft , die men met

deezen Eufebms niet onder een mengen moet , gelyk als die van Nico-

i/iedia , de EmijSener t deGadarener, endcGazener , insgelijks ook, de

Biflchop van Rome , en een andere te Samofaten, wederom een te Seba-

ftia, en noch al andere, te Vercelli , Seleucia , Thefëiriomca , enz. De
tyd van onze Hiftorie Schryver viel noch in de laatfte vervolgingen van

J)todetianv.s , alwaar hy ook voor de Heydenen God verloochent heeft. z
)
n af^'-

Gelijk hem de belijder Potamon zulks ook opentlijk , voor de gantfche

Kerken vergaaderinge te Tyrus, met veele traanen en klagten voorhield,

dat hy , ducr veele beloften uyt de gevangenis was vry geraakt , en

niets om Cbrijlvs wille geleeden hadde. Het geene Eufebms dan zelfs

ook niet loochenen kun, maar uit overtuyginge van zijn eigen geweeren,

fchaamroot daar uyt gegaan is. (qj Waarom ook de gezaamentlijke Bif-

(ihoppeu uit Eg)pttn van hem getuigt hebben , dat hy van de Belijders

daar over is aangeklaagt geworden , dat hy de Heidenfche Afgooden

toenmaals geoffert hadde. (rj Na deezen weet men niets aanmerkelijks

meer van hem, ja hy zelfs gaat die geheele tyd, tot op Confiantyn toe,

in zyne Hiftorien met dilfwijgen voorby, buyten twijlfel, om zijne ey-

li 3 gene

(7) Epiphanius Heer. 63. (0 Athanaf. Apol. 2. (s) Baronius Ann. CCCXIIX. n.

79-
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jaar ccc. gene feylen niet te moeten ophaalen. Daar en teegen verheft hy denee-

darten Keyzer, en zijne tijden , des te vlynger, door dien het hem,
neevens veele andere, heel lief is geweeft, dat hy nu eenmaal, onderde

regeeringe van deezen Keyzer , van zyne leeven en goederen verzee-

kert konde zijn. Doch op wat wijze hy tot het Bifdom van Cajarea

is gekoomen, zulks werd 'er niet by uytgedrukt. Behalven dat eenige

zeggen, dat het daar meede niet heelrechtmaatig is toegegaan: het gee-

ne zy zonder twijffel daarom bybrengen, om dat hy in alle andere din-

gen zijne vleyerye, en liefde tot de weereld, al te zeer laat blijken.

46. Hier van getuigt ook de zaak , die 'er ontrent zijne beroepinge

na Antiochte voorviel. Aldaar wierd van de booze Geeftelijkheyd de

vroome Euftathius, uyt bloote nijd, afgezet. In zijn plaats wilden de

Arriaaneu Eufehius ftellen, om dat zy hoopten, en uyt zijn voorige be-

leid befluiten konden , dat hy , niet alleen haare boosheid ten vollen

zoude toeftaan , maar ook , in alles zig haar gelijk maaken. (7) Hy
zoude ook, zonder eenige twijffel, die voorflag wel hebben aangenoo-

men , by aldien hem de groote onruft deezes oorts , en de vreeze voor
vieyerye ongeleegenhcid daar van niet hadde afgefchrikt. Ondertuflchen was hy
bmste

U

egcn wel vergenoegt , dat hy een groeten befchuts-heer aan Conflantyn hadde,

die hy booven alle maaten , by alle geleegenheeden pluimftrijkte , en

daar voor wederom van hem in 't aangezigt gepreezen , befchonken , en

hooglijk geëert wierd: ja zoodaanig, dat de Keyzer hem de zaaligeEu-

febhts, nog by zijn leeven, noemde, en van hem fchreef, dat hy waar-

dig was, een Opziender over de gantfche weereld te zijn. Waar byhy
hem ook, weegens zijne groote befcheiden heid zeer roemde, die hy
egter ten minften niet in de boovengedagte handel beweezen hadde, wel-

ke hy met Bafilius hadde aangevangen. (?/) Dog deeze en diergelijke

loftuyteryen hebben Eufebms zelfs van zijn eigen perzoon zoo uitter-

maaten wel gevallen, dat hy die in de befchrijvinge van Conjiantyns lee-

ven daar al meede heeft laaten invloeijen. Gelijk als hy zijn tijd ook wel
meed in lofreedenen en vleyerye befteedde, en zijne rtdeneerkonjl by alle

geleegenheid genoegzaam zien liet: aangezien hy over al meede daar by
was, wanneer 'er prachtige optogten, vergaaderingen der Geeftelijkheid,

Inwyingen van Kerken, geboortedagen,en andere Feeften,voorvielen, waar

by in 't gemeen ook goede onthaalen, en pragtige gefchenken gefchie-

den: en hy mogt wel een van die geene zijn, die den Keyzer (leeds tot

diergelijken overdaad en onnoodige dingen aanried, waar door de Gee-
ftelijkheid iets te doen ofte genieten hadde, door dien hy, en zijns ge-

lijken, liever aan 't Hof, by de vette zoppen, als in zijn Gemeente
bleef. Zijne openbaare vleyeryen teegens de Keyzer zijn in onze Af-
beeldinge der eerfle Chrijtenen duidelijk genoeg aangeweezen. Waar uyt
dan ook verder klaar is, dat hy eeven zoo wel meede Arriaans gezint is

geweeft} te meer nog, nadien Conflantyn zelfs dit ook wel gedaan heeft.

Want na deezen richtte hy zig in alles, om zijne genaade, en genietin-

ge van andere voordeelen, daar door niet te vermallen : en alzoo bragt

hy zijn tijd door, tot op de regeeringe van Conflantyn deJonge , wanneer
hy, in 'tJaarvan Chriftus 342. of, na de uitreekeninge va-nPetavius^^o.

kwam te fierven. (*•}

of hy een 47. Dat hy egter heel gewis in 't eerft meede een Arriaan is geweeft,
zulks is buiten alle twijffel, alleen dat eenige nog hier ontrent vraagen , wan-
neer het dog eygentlijk mag gefchied zyn. Hieronymus , die hem ander-

zins zeer hoog prij ft, zegd niet alleen wel uytdrukkelijk , dat hy een

Ar-
(t) Socratesl. c. iS. («) Ibid. (x) Sozom. ui. c. z.

Arriaan
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Arriaan is , maar hy noemt hem ook een openbaar voorvegter van Ar- \™§fr
Q'

rins , (y) een rechte Belhamel , en het voornaam fte hoofd der zelve

Sette. (V) En of Athanafius wel meent , dat hy zich, na het Niceenfche

Concilium y anders heeft bedacht, zoo heeft hy dog dit maar alleen uyt
bloote giflinge, of ook, uyt verlangen ; om 'er veele te hebben, die

hem by vielen, gefchreeven, daar hem Eufebius ondertuflehen doortwijf-

felachtige duydinge des woords eenv:eez,igheyd (e'^oaai©-) bedroogen
heeft gehad. Daar en teegen heeft Euflathius hem opentlijk befchuldigt,

dat hy eene nieuwigheyd in de belydenifle van het Niceenfche geloove
gebragt had. Dietweegen die van Antiochie hem ook tot een BiiTchop

wilden hebben. (Y) Gelijk als de andere hem altijd ook , na dit Conci-

lium voor een Airtaan y of ten minften voor een halve Arriaan uytge-

maakt hebben : (b) met welken de Godgeleerde ook over een (temmen.
(V) Arrius zelfs fchreef te vooren ook aan Eufebius Nicomedienfis , dat
die het met hem eens was , (d) en dat hy een zeer goed vriend van hem
was. Zijn eyge brief aan Paulinus wijft ook genoegzaam aan, dat hy het

niet de regtgeloovige toenmaals niet gehouden heeft, {e) Daar en boo-
ven zoo verfwijgt Eufebius , in zijne Hiftorie , alle dien handel , welke
met de Arriaanen onder Confiantyn is voorgevallen. Het geene niet had-

de konnen gefchieden , zoo hy niet de Arriaanfche zyde , of bemint , of ge-

vreeff hadde,door dien hy zig aan geen vanbeyde die zijden wilde bran-

den. Ten minften is uyt alle zijne fchriften wel te zien, dat hy met de
regtgeloovige , in het punt van de gelijkheyd Chrifii met den Vader , niet

van een en het zelve gevoelen is geweeft. Gelijk hy zig ook op de Sy-

noden te Cajarea, Tyr us, en elders, zoo zydig en vyandig teegensAtha-

nafius heeft getoont, dat veel ligt hier onder in dit Boek nog zal voor-

koomen. Athanafius heeft nogtans teegen het Concilium > dat in het Bif-

dom van Eufebtus was aangefteld, geweldig geprote/ieert , en in dat van
Tyrus had hy hem opentlijk helpen regten en veroordeelen. Zoo dat hy
ook dierhalven , na den zin der regtgeloovige , onmoogelijk een zuy-

ver Leeraar, en by gevolge ook geen behoorlijke getuyge in deHiftorien

kon zijn. (ƒ}
48. Voor het overige neemt dit alles den lof van een groote vlyt, en

f^'e
h[ '

van geen geringe gcleertheyd 111 hem , in 't minfte niet weg. Qgj De
Geleerde vertrouwen hem ook gaarne, wanneer hy geloofwaardige fchrif-

ten der Oude uytgetrokken of bygebragt heeft, (h) Den lof alleen, die

Euagnus hem geeft, en fchikt zig gantfeh niet, met dat hy zijne fchrif-

ten voor zoo magtig erkent j dat zy iemand, of gantfeh regtgeloovig,

of zeer geneegen konnen maaken , om iets aan te neemen ; nademaal de
verftandige al over lang zijne taftelijke gebreeken, zoo wel in tijdreeke-

ningen en andere omftandigheeden , als in veele wigtige zaaken , heel

wel aangemerkt en verhaald hebben, (t) Zyne vleyerye van Confiantyn

ziet men op alle de blaaden der befchryvinge van zijn leeven zeer klaar,

gelijk ze dan ook door veele van de Oude , niet voor eene wettige Hifto-

rie, maar voor een puure lofreede, gehouden werd, (£) en de ftijldaar

van
(v) Hieronym. cp. 6$. ad Pammach. it. ad Occan. & Ctcfiph. Apol. 1. cont. Rufin. c. 11. &

1 1 .'c. 4. (Z.) Ibid. 1 1 . c. 1. & 4. [ Athanalïus ep. de Sy n. Nic.) fa) Socrat. I. c. 24. Sozotn. 1 1

.

c. 18. Niccphoras vin. c. 4J
-

. (b) Marcctlus Ancyranus apud Eufebium lib. 1. adv. eum c. 4.

Nicephorus. Thcophanes ConfclTor. huidas. Synccllus. (^ Chemnitius orat. de Leö. Pat.Ger-

hardus Patrol. Calvifius Chronol. Anu. CDI1I. Bcbclius Ant. Eccl. Sec. 111. art. 7. Secl. 1 1 . n

.

16. Henichius Sec. iv. Hifi. Ecclcf. c. 3. Joh. Gothot'redus. Montacütius. Alftedius. Dullandus.

Scultetus. Labhaeus. Baronius. Beliarmmns. Polus. Spondanus. Salinos. Raderus. U) Theodo-
ritus 1. c. 6. (e) Ibid. (ƒ ) Epiphaui. I- c. (g) Hicronymus. Rufinus prssf. Hift. Eccl. Sozom.
1. c. 1. Chronicon Alexandr. Ann 1 . Olymp. CGXll. Balilius M. lib. de Spir. S. (h) Scultetus

JMed. P. (/) Scaliger ad Eufêb. Chron. Praf. Lud. Vives ad Auguft. de Civ. Dei XHX. cap. 8.

(k) Socrat. 1. c. 1.



JaarCCG.
tot CD.

Andere
fchrifteD.

2 5 6 KERKELYKE IV. Boek.

van , voor al te hoogdraavende. (Q En de nieuwe houden hem ook niet

doorgaands voor een geloofwaardig Hijiorie Schryver, waar van in onze

Ajbeeldinge der eerfte Chrifienen een klaar bewys te vinden is. In de an---

dere Hifiorien beklaagtmen zijne al te groote ligtgeloovigheyd , die hem
geen onderfcheyd tuüchen het waare en het valfche hebben doen zien.

(m) Ja men zoude waarlijk een groot regijler van de Hifiorien alleen

konnen maaken , die hy van de Ketters zonder eenige grond voortge-

bragt heeft. Daar inne hy zeer veel van het gemeene gerugt,van zydigc

en verbitterde lieden, en van onrcgte getuygen ter needer gefield heeft,

dat den Leezer van de waarheyd afvoert , en dat zelfs tot deezen tyd

toe groote verwertheyd in de geheele Kerkelyke Hiftorie gebragt heeft.

Hy heeft maar tien boeken van de Kerkelijke Hifiorien gefchreeven , die

tot het jaar van Chrtjitts 324. toe (trekken. Item , vier boeken van het lee-

ven van Confiantyn de Groote : vyftien boeken van de Euangelifche voor-

bereydwge; en tien andere, van het Euangelifche bewijs. Én eyndelijk

ook het 'Tydboek , dat Hieronymus in 't Latyn heeft overgezet , en dat

Scaliger wel voornaamentlyk op eene onvergelijkelijke maniere heeft ver-

klaart.

(/) Photius Cod. 227. («0 Spanhemius Sec. II. Introd. p. 38.

HET VYFDE HOOFDSTUK.
Van de verrichtingen der Leeraars in deeze eeuwe,

Verande-
ringe on-
trent het

Kerkelyke
weezen.

§• I.

DEeze voorgaande naregtinge zal, hoope ik, een goed gedeelte van
de vierde eeuwe konnen verligten , nademaal dog het mceite , wat

in de Kerkelyke zaaken is voorgevallen , van de Leeraars , of zelfs ge-

daan, of begonnen is. Dog wy konnen verder uyt de verrigtingen van

haar, en wel inzonderheyd uyt haare Kerkelijke regeeringe , haare hoe-

danigheyd nog al meer bekennen , welke ik hier nu eens in haar regten

grond zal gaan bezien, op dat ik die in de volgende eeuwen niet weeder

behoeve op te haaien. Want hier ontrent valt wel voornaamentlijk te

bedenken, dat in deeze eeuwe de form of gedaante daar van , in veele

zaaken is verandert geworden , alhoewel de meeile naamen en ampten

van de voorige tyden nog wel daar inne zyn gebleeven. Onder Confian-

tyn vervielen nu wel de meelte beletzelen , die de Geeftelykheyd , tot

deezen tyd toe, opgehouden hadden , om eene volkoomene heerfchap-

pye, volgens haar magt, pragt en hoogheyd , in de Kerken in te voe-

ren: en na dat nu deweereld eens met geweld in de Chrittenheyd was in-

gedrongen , zoo waaren de weereldsgezinde Geeftelyke ook geenzins

traag om alles , na dien (laat ook in te (tellen. Al terftond , na den aanvang

van het Concilie van Nicenen , (haken onder de Biffchoppen , de Hoofd-

Geeliëiyk" fiads Bijfchoppen het hoofd op , welke over hunne geheele Provintten of
Kreytzen zig (lelden , en over de andere kleine Biffchoppen het opper

gebied wilden aanneemen: en daar de eerfte Leeraars , gaarne als Ouder-
lingen, de andere gelijk bleeven, en zelfs geen voorzittinge, veel min-
der eenige heerfchappye over de andere begeerden te hebben , zoo was
deezen tytel van Bilïchoppelyke voorzittinge hen nu nog veel te flegt.

Maar zy moeiten nu Tr^ulivoi'ns of Ptimates , opperfie Biffchoppen en
voornaamfte heeten, daar by zy voor de andere niet alleen de voorzit-

tinge, maar ook het regt van ordineeren t de zaak van die geene, welke
voor

Nieuwe
ampten en

tytelen der
Geelle'

"

heyd,
Metropo-
litani.

Primites.
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voor haar regtbank appelleerden of beriepen , af te doen , en diergelyke , J'J'jjf?
1

gebruykten. (a)

2. Volgens deeze nieuwe inftellinge waren 'er dan nu op zulke hoofd- Hô 'fd
r

.

plaatzen, ook diergelyke Kerken Regenten, als, de eerfte te Rome , de 7e"eU -

tweede tcCotiJlantmopolen , de derde te Alexandrie , en de vierde te An-
ttochie. En deeze noemde men t^ag^w, alsOpzienders over veeleLand- Exarcw.

fchappen
; die onder een en het zelve Bifdom gebragt waaren. (b) Men

noemde haar ook hier na Patriarchen , alhoewel ook andere , als die te i'atriar-

Lphejen , te Cafarea enz. ook alzoo genoemd wierden, (c) En verders
c

tituleeide men de oudfte Biftchoppen om der eere wille alzoo. (/) On-
dertuflehen, door dien 'er dikmaals in een en het zelve Landfchap meer
als een Hoofdftad was, zoo wilde men ook daar de ftryd, aangaande de
voorzittinge der Heeren fiijfchoppen , afdoen, die nu al aanvingen, den
weereldlyken ftaatmantel om te hangen: en alzoo wierd de eene maar de
eertytcl van een Hoofdjtads-bifi'chop toegevocgt , dog aan de andere de
daadelyke regeeringe, en te gelyk ook de Voorzittinge. (>) Deeze nu
noemen de Grieken Archiepijcopi of Aartsbiffchoppen. Na dat nu , na Aartsbir.

Conftantyns tyd , het Ryk in het Oofterfche en JVefterfche gebied ver- °
°ppen

deelt wierd, en dat daar by ook zoo veele nieuwe verdeelingen der Land- w«reld.

jchnppen , Bijdommen of Diacefen , Wingeweften en Vicariaten of Steede-
d
ykc

(
?aat

'

houderschappen waaren bedagt geworden , zoo aapten de Geeftelyke Re- fteijkhrfdi

genten dit in alles heel meefterlyk na , en ze wilden de weereldlyke in

geene dingen iets toegeeven. Het voorwendzel van zulk eene onzaali-

ge Kerkvoogdye moeft altyd de goede ordening , de fchuldige gehoor-

zaamheyd, en eerbied teegen deOverigheyd,en diergelyke zaakenmeer
zyn,waar door de machtigde Bifïchoppen, en wel inzonderheyd teRo-

me, de weereldlyke Heeren allengskens booven 't hoofd wieffchen, tot

dat 'er geen weeren meer aan hielp. Watfterke (lappen ook de Roomfche

Bijfchnppen hier door tot haare Monarchie hebben gedaan , en wat voor

geleegenheyd , middelen en beletzel, zy nog op deezen dag daar by ge-

kreegen hebben , daar is van veele Zoo overvloediglyk van gefchreeven

,

dat ik hier nu niets van zal aanroeren. In Africa was ook in een ieder

Landfchap een zeeker Primaat , of Hoofdflads-biJJchop , doch daar waa-

ren ook daar beneevens zeekere zitplaatzen der Oudjie Bijfchoppen , wel-

ke, wee^ens haare verordeninge , de eerfte en voornaamfte wierden ge-

naamt. Alhoewel ondertufTchen die van Carthago wel doorgaands de

voorrang boven alle andere behielden, (f)
3. In de Kerkelyke regeenng zelfs weeken deeze en de volgende ty- Kerken

den ook al van de voorige aan zich zelfs af, dat de Hooge Overigheyd
IC&c"m&e

nu ook meede op de uytterlyke gevallen der Kerke acht floeg > en zich

de voornaamften zaaken zelfs aanmaatigde , die metter tyd eenigen on- ov"rfg
e
-

ruft, of andere fchaade in den Staat ha zich zouden konnen fleepen. h^™"
Daar te vooren alle diergelyke dingen heymelyk , en zonder weeten of

willen der Heydenfche Regenten , wierden afgehandeld , wat 'er ontrent

Kerkelyke zaaken voorviel , uytgenoomen eenige weynige gevallen.

Om deeze reede nam ook Conftantyn alle diergelyke zaaken terftond aan conftan-

zich, na dat de Geeftelykheyd hem daar toe van zelfs aanporde, enzyn £c™J"*m
gezag, geld, en andere middelen , meefterlyk daar toe wift te gebruy-

£a
"£

e
^'ke

ken: zoo dat toenmaals noch alles onder zynen naam voortging, alhoe-

wel hem de Geeftelykheyd daar in als een uurwerk voortdreef, en die

1. Deel. Kk pylen

la) Concilium Nicen. c. 6. (b) ConciliumConflantinop.cz. (c) Conc. Nic.c. 7. (d)Gri-

gorius Naz.&NyfT.Conf. Salmafm? dePrimatu Fapac Blondellus Apol. Hieron.de Presb. Span-

hemius Düüad c. 7. Nicen. {e) Concil. Nicen. c.7. {f) Codex Canonum Ecclef. Africans.



258 KERKELYKE IK Boek.

I»'
cg

cc - pylen op den boog (lelde , welke hy moeft affchieten. Hy liet zich

zelfs die eere ook heel wel gevallen , welke hemde vleyende Biffchopptn

daar by beweezen , wanneer zy hemeen algemeenen Bijjchop noemden,

welken tycel hy ook heel gaarne van zich zelve gebruykte. (g) By al-

dien dit nu maar een gering perzoon gedaan gehad hadde , zoo zoude
de Geeftelykheyd hem dien tytel en roem van zyn Bifdom wel flecht ge-

noeg beloont hebben. Om die reede lieten zy ook aan den Keyzer al

taamelyk de vrye hand, zoo dathy zyne byzondere meeninge, aangaan-

de de alderwichtigfte Godgeleerde punten , zelfs fchriftelyk derfde op-

ftellen en verkondigen : gelyk als dan zyne verklaannge van den ftryd

met de Amaanen was, die hy in 't eerft zelfs maar voor een flechtewoor-

den-twift hadde gehouden, daar de rechtgeloovigegantfch niet wel mee-
de te vreede konden weezen. Zoo (lelde hy , na zyn eyge welgevallen

,

Conctlien of Kerkelyke vergaaderingen aan , als , te Nicaa , Cafarea ,

Tyrus, Jerufalem, Jlrles, enz. Hy gaf beveelen en uytfchryvingen aan
deeze en geene BifTchoppen in Kerkelyke zaaken. Hy belalhe de ftry-

dige partyen ook wel over geeftelyke zaaken voor zyn weereldlyk gerig-

te te koomen: hy nam de appellen of regtberoepingen der partyen aan, hy.

zette zeekere Cotnmijjarijfen in de zaaken van den Godsdienft, enfchik-

te diergelyke lieden in de handfchappen^ om den ftaat der Kerken te on-

derzoeken. Ja hy ftrafte ook wel de befchuldigde Kerken-dienaars , naar

geleegenheyd van zaaken , of zette haar wel t'eenemaal van haare amp-
ten af En alhoewel het daar meede altyd juyft zoo heel rechtvaardig

niet toeging, zoo was het doch genoeg , dat hy dit alles metter daad
zelfs in 't werk ftelde. Gelyk als hy ook , aangaande de zaaken van den
Godsdienft, veele inzettingen gaf , alhoewel nochmaals meeft altyd na.

den zin der Bijfchoppen , die hem na geleegenheyd wat dorften vergen.

Ja zelfs aan de Kerkelyke inzettingen gaf hy , door zyn bevel , de kracht
en het gewicht van een rechte wet en orde : behalven het geene hy by do
zuyveringe van het Heydenfche weezen noch gedaan heeft, (hj Alle
welke dingen het waarlyk voorgevallene bewint van zulke zaken heel klaar

aan den dag brengt , waar by dan de vraage onbeflegt blyftj of hy , en
zyne navolgers , in alles recht gedaan hebben ? Want deeze hebben het
doorgaands alzoo gemaakt, gelyk de Schryvers klaar getuygen , (Y) ja
dikmaals meer als al te veel met woorden pleegen Heemel hoog te ver-

heffen, (k)

Koor-Bif. 4- Wat nu de overige trappen der Geeftelijkheyd aangaat , zo kwam
fchoppen. >

er jn deeze eeuwe nogmaal al iets nieuws op met de Chorepifcopi , of
Koor-Bijfchoppen ; en voor eerft maar in de Oofterfe Gemeentens. Zy
wierden in de kleene fteedekens en vlekken (^»^is) verordineert,alsOp-

zienders, die de meefte ftukken der andere BifTchoppen raoeften bezor-
gen. (/) Ondertufïchen bleeven zy echter aan deeze t'eenemaal onder-
worpen , welke haar ook niet ligt toelieten , om eenig bedryf te oeffe-

nen, dat haar zelfs , aan haar inkoomen , eerbied, of eenige andere din-
gen, eenigen hinder hadde konnen doen. Waarom de BifTchoppen op;

de Concilien wel fcherp daar op acht naamen , en met Aarends oogen toe-

zaagen , op dat zy het pra , of de booven-hand alleen konden behou*
den. (tny Van de overige omftandigheeden in deeze zaaken achte ik on-
noodig om meer te zeggen. Het zyn onnutte, en ten deele onzeekerc,

en

(g) Eufebius lib.i. Vit. C. M. c.37. (h) Idem & Socratcs. Sozomenus. Thcodot. Athanaf.
&c. (*) Socrates lib.v. proaem. (k) De Conftantino Eufebius ia Vita de Theodofio. Ambro-
fius Orat. Fun. & Theodor. 1. c. 1. (1) Concilium Nicxnum , Ancyranum , Neo-Cïfarienfe,
Antiochenum. (m) Concilium Ancyranum c. 13. Antiochenum cap. 8. 10. & ibi Balfamon in
Schol. AthanaGus Apol.
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en nog daar en booven drydige dingen , die van de Geleerden zoo dik-
J

a"
ĉ
cC

ïiiaals door en door betwid zyn geworden, (n) Ook kwam de nieuwen tytel

der Aarts-Diaconen , ontrent deezen tyd uyt , die , niet alleen in den ü"
Conen.

naam , maar ook in den itryd weegen de Voorzittinge , met de Ouder-

lingen, of Presbytcri , haare hoovaardye.te kennen gaaven , daar Hiero-

nymus zoo zeer over klaagde. (0) Van de Ouderlingen nu was de zaak , oudwiia-

aangaande haare gelijkheyd met de Bifflhoppen, nog zoo volkoomen niet
gen-

afgedaan, óat Dieronymus nog niet wel uytdrukkelyk fchryven dorft ,

dat de Bijfchoppen en Ouderlingen maar een'erley waaren , en dat de eene

zoo goed was als de andere. Het ondericheyd zelfs was maar alleen van

het grouwelyk gekyf der Gecdelijkheyd voortgekoomen , alwaar de duy-

vel zelfs zyn fpel onder haar, met zulk een doorbreukevanhaaren hoog-

moed heeft gedreevcn. Op dat men dan die fcheuringen zoude verhoe-

den , zoo wilde men liever eenen Ouderling booven alle de andere dellen,

waar door echter de oneenigheid nog niet heeftopgehouden. Q>) Deezen
aanzienelyken en fcherpen man bekwam egter deeze bekentenis nog veel

bceter, als Aerius , die, onder anderen , ook daarom voor een Ketter

wierd uytgemaaktjom dat hy de Bijfchoppen geen voorrecht altoos, boo-
ven de Ouderlingen wilde toedaan. Qq) Waar uyt dan klaar blykt, hoe
heftig men over alle diergelyke dutten der Gecftelyke hoogmoed onder

malkanderen heeft gewoeld > op dat die dog daande mogten blyven.

Wat 'er verders al voor nieuwe ftellingen , ontrent deeze tyden , aan-

gaande den behoorelyken ouderdom der Pricdcrs , als ook , van haare

promotie, of vorderingen uyt het Diakenfchap , en diergelyke , is aan te

merken, zulks alles is niet noodig om hier ter plaatze wydloopiger op
te haaien.

5. Na de Ouderlingen nu volgden de Diakonen , welke in 't eerde van Diaco»re

de Kerkelyke zaaken geenzins uytgeflooten waaren. Want men fchreef

nog al gemeenelyk, in diergelyke gevallen , aan de Bijfchoppen yOud/lent

en Dienaars , te gelijk. Ontrent den openbaaren Godsdiend pleegen zy
by het Avondmaal te doen te hebben, de gaaven des volks te ordineeren,

met luyde demme de lieden te heeten af en toe te treeden , een teeken te

geeven, wanneer men zoude dil zyn , zingen, toehooren , en dierge-

lyken. (V) En dit was meed al voor dien tyd opgekoomen , na dat-

de vrywillige innerlyke diend van God in een gedwonge , en wettige

door uytterlyke indel'Iingen, veranderd was. Haare onderwerpinge en

eerbied teegen de Ouderlingen moed haar nu ook hart ingedrukt , en op
eenige draife opgelegd worden , door dien de hoovaardye zig ook al in

deezen graad van waardigheyd kwam te uytten. (Y) Zoo was 'er ook de

naam der Diakonejfcn noch overig , welke meed door de hand opleggin-
£;,

acone(i

ge onder de Kerkelyke ordens wierden aangenoomen. Alhoewel ook ee-

nige, alleen naar het kleed, alzoo heetten , welke doch alle, of bedaag-

de dochters, of weeduwen moeden zyn. (7) Na de Diakonen volgden.

toen ter tyd gemeenelyk de Leezcrs , die ook met 'er tyd al mecde Dia- Lcez«s

kanen wierden. («) Ondertuflchen waaren zydoor allerhande uytterlyke

Kk 2 in-

(») Vid.Eeveregius' ad Conc. Ancyr. I. c. Juftcllus ad Cod. Can. Eccl. p. 1S2. Larroquanus

lib. 1. Adverf. f. p. 28. ieqq. Zimincrman Analedt. p. f87. L. Holllenius DifH de Conrirmat.

M.Ant. de Dominis lib. u. de Rep.Ecclcf. c. 9. n.17. Petavius ]. 1 1 . Hier. Eccl. c. 11. Salma-

iius Appar. de Prim.Papx. BlondeHus Apol. pro Hieron.&c. (u) Hieronym. ep. ad Euagrium.

Vid. OptatusMilcvitanui. Chryfoftomus. Concil. Carthagin. & Chalcedon. (p) Hieron. 1. c.

& Comm. in ep.adTir.
{<f)

Epiphanius hxr. 75. 0) Conllit. Apoltol. lib. vi 11. Concil. An-
cyr. c. 14. Optatus Milcvitanus lib. 1. adv. Pannen. Epiphan. hxr. 89. Concil. Nicen. c. 14.

(j) Idem & Laodicenumc.11. Carthagin. Hieronym. ep. ad Euagrium. (t) Concil. Nicen,

Epiphanius hxr. lxx ix. 11.3. 4. Bafiüus M.ad Amphüoch. (») Concil. Sardicenf.c.i o. Epiphan

& Ba1il.Lc.Gregor.Na2. Orat. 3. de Bafil.
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inzettingen Van de eerfte ordens onderfcheyden , zoo^dat zy , by voor-

beeld , geen orarium , gelyk de eerfte , vermochten te draagen , en wat

'er noch al meer van andere diergelyke Joodfche plegtigheeden waaren.

(V) Zomtyds verrigtten de Snbduiconi , of ook de Acolythi , alle deeze

zaaken wel gezaamentlyk , in de Latynfche Kerken > welke maar voor de

Kerkdeuren ftaan , en op de ingaande acht flaan , en zomtyds ook by
het Avondmaal handreykinge doen moeften. (y ) De Exorafien nu waa-

ren van de voorige t'eenemaal onderfcheyden. Want zy dreeven nu gee-

ne duyvelen meer uyt, door wonderdaaden , maar zy vingen , by den
Doop , een zeeker aapenfpel aan , overmids ze den Duyvel met zeekere

woorden en aanblaazinge , wilden bannen en bezweeren -

y (z) het

geene een ellendig kenteeken was, tot wat voor dwaasheeden de Geefte-

lykheidnual, zelfs in de ernftigfte handelingen, vervallen was. En
toenmaals kwaamen ook de Zangers eerft op , nademaal men zeekere ge-

zangen en de Pfalmen Davids verordineert hadde , om daar door de Ge-
meente met den aanvang van den dienft, indachtig te maaken, wanneer
zy zwygen of zingen moeften, en wanneer men leezen of iets anders on-
derneemen wilde. (V)

6. In die Geeftelyke handelingen nu, en wel inzonderheid , ontrent

de Regeeringe der Gemeente wierd aan de andere gemeene Chrijlenen heel

weynig of niet meer gedagt. Door de indringende heerfchappye der Gee-
ftelykheid geraakte alles vervolgends t'eenemaal in verval , dat de Ge-
meente nog van gerechtigheid in zulke zaaken overig mocht gehad heb-
ben. De Bijjchoppen maakten zig wel haaft onder Confiantyn aan 't Hof
bekend , en deeden aldaar haar uytterfte beft , om de volkoome macht
over de Gemeentens aan zig te brengen , die buyten dat , onder Con-

fiantyn, uytterlyke laften genoeg leeden. Zy werkten voor zig zelfs hec
eene bevel en voorrecht na het andere uyt , en alzoo ging hec gemeene
Chri/ie recht , het Geeftelyke Priejlerdom , beneevens haare vryheid

,

zichtbaarlijk te gronde. Daar door vind men ook zoo weynige voet-

ftappen meer van die dingen, welke wy in de voorige eeuwen by de Chri-
jlenen in 't algemeen hebben aangeroerd : en hier van hadde de fchuld ,

ren deele de hoogmoed , en ten deele de gierigheyd der Geeftelykheid,

als ook, de nalaatigheid en onweetenheid der andere lieden, welke zelfs

wel noch na de voorige weg vroegen , nog door haare gewaande Lee-
raars daar in niet wel onderrecht wierden. Alzoo ziet men , uyt de Hfa
ftorien van die tyden, hoe de Geeftelyke, by de wichtigfte gevallen, en
wel voornaamelijk , ontrent de grootfte ftrydigheeden , alles onder zig
alleen gedaan hebben , zonder dat men de zoo genaamde Leeken eens
daar by heeft geroepen. Aldaar dan, wierd, na haar eyge gevalle, alles

geordineert, en, waar men eenig uytterlijk geweld, gezag, of befchut-

tinge daar toe moeft gebruyken , zulks alleen wierd maar aan de Overig-
heid aanbevoolen. Het gemeene volk nu moeft in alles , als arme flaa-

ven, maar blindelings gehoorzaamen , of om den fchyn alleen daar maar
by zijn. Dus had de Geeftelijkheid het goed in alles te maaken , en ze
kon haare inzichten dies te ftouter tot haar eygen voordeel en eer doen
ftrekken: En zulks niet maar alleen in uytterlyke zaaken, maar ook, on-
trent de leere en gewaande rechtgeloovigheid zelfs , waar van men nu
zoo veele belydeniften , formulieren, regelen, en inftellingen , begon
aan te neemen , als de gedagte inzichten vereyfehten. Zoo konden zy

ook

(x) Concil. Laodic. c. 22. 23. (y) Concil. Curthag. iv. (z.) Concil. Antiochen. c. 10.

Laodic. c. 24. Coaftanttnopol. c.7. Epiphan 1. c. («) Laodicen. c. 24. Nicen. c. 4. Socrates
V. Gap. 22.
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ook lichtelijk, onder de Kctter-naamen , alles verwerpen en onderdruk- J"cd
CC '

ken, dat ze maar wilden, door dien zy de fleutel der rechte kennifle , En h»re

zich alleen hadden aangemaatigd. Als het nu gebeurde, dat de regt-
T>rann >'e -

geloovige aan 't Hof wel itonden , of de Arriaanen en andere partyen

,

zoo moeft haar het arme volk ook laaten handelen , zoo als het haar wel
geviel. Ontrent de andere Kerkelyke inzettingen , plechtigheeden , en
diergelyke, is het baarblykelyk, dat alles maar alleen van de Geeftelijk-

heyd eenzydig is geor dineert geworden , alleen dat zy uyt nood zoratyds

het gezag der Potentaten wel hebben moeten gebruyken.

7. Het werd ook van de verftandige voor een hoofdftut van den uyt- «»« v«-

breekenden Antichnfi by de Geeftelijkheyd erkend , dat ze Conjiantijn ïT"«rfid-

hadde weeten in te fcherpen, dat zy zoo wel wereldlijke zaakenen par- jg£
nhart"

tyen konde fcheyden , als den Rechter. En , wat zy voor oordeelen uyt- in r«hc-

fpraaken , dat moeft de Magijiraat daar na verder uytvoeren. Qbj "Zoo
2"Ken '

heeft men ook voorbeelden genoeg in deeze eeuwe , dat de Bijjchoppen zig

onbefchroomd in andere wereldlijke handelingen meede gemengd hebben,

en toen ter tyd, gelyk men fpreekt, de eene voet op den Preaikjioel, en
de andere op het Raadhuys hadden. Want zoo maakte het Epiphanms , voorbed.

die beroemde yveraar, (cj die zig in de civile of borgerlyke zaaken al van.

meede inmengde : Mauithas , Bifichop in Mefopotamie , die voor een

Afgezand aan den Perjiaanfchen Koonmg verftrekte : (d) Philaas , die

Gceftelijke en Weereldlijke Ampten te gelijk bekleedde, (e) Gregorius,

die meer voor de Regeeringe , als voor de Gemeente zorgde, enz. (f)
Hier toe gehoort ook, wanneer die Bijjchoppen , in plaats van Ziel-be-

zorgers , zich als Bouwmeefters droegen , daar rot een voorbeeld , Con-

jiantijn aan Macarius, den Biflchop van Jervfalem , opdroeg , om de K^en.

Kerk by het Graf van Chrijius op te bouwen , (gj Het geene ook te Ty- G«ft«i"

rus, en elders gebeurde , daar de Geeftelijkheyd haaren tyd en zorgen
ke '

befteedde , met Kerken te bouwen , en die prachtig op te fchikken , en

ondertuflehen de Gemeentens lieten gaan, zoo als zy wilden. Want de-

zen tyd hielden ze voor een gelukzaaligen tyd , en recht bekwaam voor

haar rijk, daar zy voor haar zelven zulke prachtige Paleyzen konden op-

haaien , waar in zy de borft opftaaken , en haar ter deege lieten zien.

Daar by dan ook nog al meer tyd , tot haare prachtige inwyinge wierd

befteed, gelyk als zulks dan uyt de Hi/iorie van Conjiantijn ook genoeg

bekend is. Hier tegen nu waren ze ontrent de Vergaaderplaatzen en Ker-

ken der gewaande Ketters, terftond daar by, en verftoorden die, dewijl

gemeenelijk daar in van haar verval en ondeugden wierd getuygd : en in

't kort vind men hier in ook , en in de overige ltukken > loutere teeken van

eene groote verdorventheid.

8. Wat derhalven haare rechtmaatige plichten aangaat, vandemeefte, si«hten

zelfs van de Biflchoppen, zyn des te minder narechtingen voorhanden, «adelde*

om dat ze hunnen plicht , volgens Godes wille nooit recht wel in acht h"d.
cl,jk"

genoomen hebben. De oneyndelyke onruften deezer eeuwe, de geduu-

rige ftrydigheeden en twift-reedenen onder malkanderen ; de veelerhande

onnutte Hoogtyden , en Kerkenftichtingen , beneevens haaren cieraad ,

en inwyingen ; de uytvindinge en ordinantic der daar toe noodige inzet-

tingen j de vaft-ftellinge van het Geeftelyk gezag, inkomften, voorrech-

ten , en diergelyke , de opwachtinge aan 't Hof , de verzorginge van

vreemde en onnutte dinge , de oneyndelyke Concilien , de onderdruk-

kinge van die geene, welke zig teegens alle diergelyke onderneemingen

Kk 3 ftelden,

(*) Sozom. I. c. 9. (c) Idem vi. c. 32. (d) Socrat. vu. c. 8. («) Nicephor. vu. cap. 9.

(ƒ) Rufinus 1. c. 23. (g) Eufebius lil. V.C. M.
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' fte^en > de aanftellinge van een eyge afzonderlyke ftaat onder hen > de
waarneeminge van andere voordeelen> de wydloopige onderhandelingen;

en verders hunne ontfangingen der bezoeken , geveynfde beleeftheeden
;

weederbezoeken , hunne huysveftigmge van vreemde lieden, en duyzent>

derleye andere beletzelen, waaren 'er inde weg, zoo dat zy aan de

rechte plichten der Leeraars weynig of niet meer dachten. Waaren 'er

hier en daar nog al eenige onder , die haar ampt met alle trou waarnaa-

men j hier teegen waaren 'er weeder ontallyke andere, die het niet alleen

zelfs nalieten , maar die ook aan andere geenzins wilden toelaaten om
zulks te moogen doen. Alleen maar , op dat zy van deeze menfchen

niet befchaamd gemaakt wierden , wanneer zy alleen maar den lof van

trouwe en vroomheid daar van droegen. Waar door zy ook de trouwe

Leeraars op allerhande wyzen zochten te drukken en verdacht te maaken,

als lieden, die iets byzonders wilden zyn; en, zoo zy maareen eenig

woordje uytten , dat niet rechtgeloovig fcheen , dan was zulk een Man
zoo goet als verdoemd, al was hy nog zoo vlytig, trou, en vroom. De
andere ordens , als, Ouderlingen, Diakonen, en diergelijke, waaren met
haare verdienende werken in haare dienden volkoomentlyk wel verge-

noegd. Dog , die onder de luye Bijjchoppen nog al iets wilden doen

,

die wendden haaren gantfchen arbeyd op eer en voordeel alleen aan, dog
de arme Gemeente wierd daar door niet verbeeterd. Zy maakten lof-

reedenen, en allerhande konftige vonden, in gedichten, en diergel yke,

voor de Potentaaten , zy fchreeven allerhande wytloopige boeken onder den
fchyn, om de Heydenen, Jooden, en Ketters , te weederleggen. Doch
men zogt zig maar aan dezen of geenen , wanneer zy op hem verftoort waa-
ren , te wryven , hem een kwaaden naam te geeven , of by de Overigheid
gehaat en verdacht te maaken , daar en teegen zyne eygene geleerdheyd,

veel leezen, en ervaarenheid in vreemde zaaken,fcherpzmnigheyd,yver

voor de Godsdienft , en vlyt te laaten zien ; en wat 'er van diergelyke

onnutte arbeyd meer mocht zyn, waar door ze dan van alle noodige ver-

richtingen t'eenemaal wierden afgehouden. Om welke reede men ook van
de allerminfte eenige getuygeniflen meer aantreft , weegens de vlyrige

onderrechtinge hunner toehoorders ,hoe die opentlijk en met aangenaam-
heyd moet gefchieden , van de afdoeninge der ergerniflen , van waar-

ichouwingen, beftraffingen , en verbeetenngen in
r
t Chr:Jlendo?n: en wat

noch al daar ontrent gefchiedde, dat was nog al meeft gericht, op de ge-

waande doolinge in 't verftand , op de behoudinge of verwerpinge van
zeekere fpreekwyzen in 't geloofs zaaken , en op zommige afgedwongene
meeningen en formulieren : waar by ze dan de lieden voor zaalig en hey-
lig kwaamen te pryzen.

HET ZESDE HOOFDSTUK.
Van de nytterlijke oefeningen des Godsdienfts in de vierde eewwe.

S. i.

w
*£s™

h

c

e

n
- JL-^ nam ' beftonden wel meeft in zeekere plechtigheeden , en uyt-

J|3. TPV E voornaam fte verrichtingen , welke de Geeftelykheyd nu onder
tingen en J
plegtighc- * « * cj 4

den. terlyke inzettingen , welke dan in deeze eeuwe ongelyk meerder wier
den, als te voorene nademaal alles maar alleen op de uytterlyke fchyn
verviel. Want toen men by de ruft en weereldlyke gelukzaaligheyd , de
inwendige waare Godsdienft vergat , zoo waaren de huychelaars wel te

vreede

,
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vreede, als zy zich maar met eenige uytterlyke oefïeningen konden op- J"/^
0,

huilden, en vermaaken. En, door dien het volk zonder dat gaarne ook
iet* wilde hebben, dat in haare oogen en ooren viel ; zoo bedachten de d«rv an .

Leeraars een hoop uytterlyke plegtigheden, optrekkingen, kleedingen en

andere omltandigheeden, het geene dan den naam had van noch iets ge-

daan te hebben. Zulks alles nu viel haar zoo hart niet, alsj wanneer zy
God haar herte zouden moeten overgecven , om hem in den Geelt en m
der waarheyd te dienen. Daar by kwam ook noch , dat de vervallene

Geeftelykheyd nu ten middel bekwam,om alles op 't koftelykfte enprag-

tigfte aan te konnen ftellen, zoo lang als de Groote maar geld , en an-

dere noodwendigheeden verfchaften. Het geene deeze ook des te liever

deeden, hoe meer zy overreed wierden, dat een groot deel vandeGods-
dienft daar in beftond. Hier by nu kwam noch, de eerzucht, zoo wel
van die gcene, welke zulke dingen bevorderden, welkers verdienilenen

deugden daar door dan heemelhoog wierden uytgekreeten> als ook, van
de Geeftelijkheyd zelfs, die zich ook met deeze of geene nieuw uytge-

vondene Kerkelyke zaaken een grooten naam maakten. Het opgeblaaze

en nu zorgeloos gemaakte weereldlyke herte ftond de oude eenvoudig-

heyd nu gants niet meer aan, en het verwyt van de Heydenen, als of de

Chnftenen gantich geene Godsdienft hadden, was haar een al te grooten

verdriet. Het fcheen voor haar ook al te flecht, ongezien, en verach-

pelyk te zyn, in teegenftellinge der Heydenfche plegtigheeden. Deeze
wilde men in pracht nu niets altoos meer toegeeven, nademaal hetHey-
dendom nu eenmaal zyn bloeyentheyd hadde verlooren. Hier toe ge-

bruykte men dan het behulp van een goed inzicht , dat men naamelyk

door zulke fchynbaare dingen de Heydenen en Jooden wilde winnen:

maar de Bjjchoppen zochten zich in der daad wel voornaamelyk daar

meede groot te maaken, en door diergelyk een bedryf en ordeninge een

recht te verkrygen , om , in Kerkelyke zaaken, uyt huneygen macht te

derven regeerjn en omzien. Defgelyks ook, om de lieden iets te doen te

geeven , waar door zy niet zoo naauw op den anderen handel van haare

voorftanders acht mochten neemen : en ook niet minder, om daar door

aan de O-vertgheyd zelfs te betuygen, hoe zorgvuldig zy in hunne Ker-

ken waaren , daar zy al weederom deeze of geene nieuwe zaaken , tot

opbouwinge van goede orde , kwaamen uyt te vinden, enz. ja het ge-

fchiedde zomtyds ook waarlyk niet zonder eenige byzondere nuttigheyd,

en wel voornaamelyk , daar altyd nieuwe ftiftingen en hoofdzommen
tot nieuwe zaaken gevordert wierden , die men van de ryke ook heel wel

wift af te beedelen.

2. Wat nu in 't begin deezer Hiftorie van zulke en diergelyke zaaken

alhier gezegt is , dat geld even veel , en noch veel meer doorgaands , voor

de volgende tyden, en het moet billyk by alle hoofd-omkeeringen, be-

neevens de overige aanmerkingen in deeze eeuwe , in acht genoomen
worden. Op het eynde van deeze eeuwe nu had Auguftmus al geklaagt, Klachten

dat de plechtigheeden over al zoo veele geworden waaren , dat zelfs het
d2"°},ex'

Levitifchc jok onder de Wet by de Jooden in voorige tyden veel lichter

geweeft w^s , als nu by de Chriflenm de uytterlyke gewaande Gods-

dienft. (aj Zoo fchrikkelyk was alles , binnen de ioo. jaaren, door de

groote geruftheyd en toelaatmge, by de vervallene Chnftenen al veran-

dert, dat ook zelfs by die geene, welke noch al iets God ten dienfte wil-

den doen , een zuyver Joodendom , en by de anderen , die lichthartig

zoo maar wat heen leefden , een blind en woeft Heydendom was ont-

ftaan.

(<») Auguftinus ep. 1 19. ad Januar.
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ftaan. Het crgfte van allen was noch, dat de geweetens der menfchen,

door zoo veele inzettingen der Concilien, en gebooden, van de Keyzers

zelfs tot diergelyke dingen verbonden wierden. Insgelyks, ,dat dezelve

een kenteeken der waare Cbrtftenen moeften zyn , en een onderfcheyd

,

xxnjooden, Heydenen, en andere ongeloovige. Item , dat men begon
te meenen, dat men den lieven God daar grootelyks meede beliefde, en

dat hy verbonden was, om zulke lieden alzoo terftont zaalig te maaken j

hier teegen moeft hy die geene, welke zich daar niet bekwaam toe wil-

den maaken , noodwendig verdoemen , en wel inzonderheyd de eygen-

zinnige Ketters en andere , die de zaaken wel wat naauwer inzaagen.

Vermits het wel gewis is , dat deeze meeftendeels hier in wyflêlyker

hebben gehandeld, en een eenvoudige Godsdienft vaft gehouden , door

dien zy ook minder geleegenheyd , middelen, en verlor van de Overig-

heyd daar toe hadden , als by welke de rechtgeloovige gemeenelyk het

mee fte gehoor hadden, en die altyd de eene vervolgingenaden ander

aanrichteden.

3. Vervolgends was het ook al uyt het Heydendom genoomen , dat

men in de Kerken , en dat op den klaaren dag , lichten liet branden,

voornaamentlyk by de graaven der Heylige,en ook by andere lyken. (£)
By het gebed, en andere geeftelyke handelingen, reukwerk te gebruy-

ken. (je) De Beelden der Heylige voor te Hellen met het inzicht eener

goede gedachtenifle , en diergelyke. (d~) Doch de veelvuldige bygeloo-

vige zaaken gaaven ook al geen minder geleegenheyd tot dit alles ,

welke Conjiantyn , zonder twyftel op 't aangeeven der Geeftelykheyd, by
der hand nam. Als, toen hy een Kerk by het graf van Chriftus heelt

laaten bouwen, dat zyn Moeder ook daar heene gereyft is , en jaarlyks

het Feeft der inwyinge geviert wierd. Om die zelve reede begonden de

andere ook daar na diergelyke Beedevaarten daar heene te doen,enbrag-
ten haare bygeloovigheyd daar meede zoo zeer aan den dag, dat eenige

verftandige, als Gregorius Nyffenus, daar teegen moeften getuygen. (Y)

Toen men van de vinding van Chriftus Kruys begon te fpreeken , en dat

men zelfs ook de lichaamen der Apo (telen op andere plaatzen bracht,

zoo wierden die zaaken wel haaft gemeen , dat men over al de lichaa-

men der Martelaaren opzocht, haare afch en overblyfzelen in de Kerken
onder de Altaaren, en elders, ter needer ftelde. Daar Vtgilantius , als

teegen een heydenfche wyze , vry hart teegen yverde , doch van Hie-

ronymus daarom by na tot een Ketter gemaakt was geworden, gelyk als

dan andere Leeraars dat ook verdeedigden. (ƒ_) Uyt de al te groote eer-

bëwyzinge der Heylige nu , brak eyndelyk wel haaft hier na haare aan-

biddinge uyt , daar de meefte geloofden , dat haare zielen by hunne
graaven altyd teegenwoordig waaren. Wat men met het teeken van 't

Kruys al voor bygeloovigheeden bedreeven heeft, kan men daar uytbe-
fluyten , wat in de voorige eeuwe daar al van gedacht is. De grootfte

geleegenheyd daar toe was , dat Conflantyn met zyn hoofdvaan , en an-

dere nieuwe vindingen , zulks eerft aangevangen hadde.

4. Ten opzichte nu van de plaats der oefteninge van den Godsdienft,
keerde zich, onder Conflantyn , terftont alles om. Want noch kort te

vooren hadden zy, onder de Heydenfche Keyzers ,
gaarne met kleenehut-

ten en huyzen te vreede geweeft, waar in zy te zaamen kwaamen, daar

toen

(£) Hieronymusadv.Vigilant.Concil.Elibert. c 34. (0 Liturgia Ambrofio tributa. (^)Epi-
phan. epilt. ai joh. Hierofol. (e) Gregorius Nyffen. Orat. de abeunt. Hierofol. Eufebius 111.
de Vit. G.M. c.41. Rufinus l.c. 7. Socrat. 1. c. 13. Sozom. II. 1. Theodor. I. c. 18. Niceph.
vu 1

. c. 20. Paulinus epift. ad Sever.
(f) Gregor. Naz. Or. Pauliiius Nolanus.
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toen rcr tyd ook nog al aan gedacht wierd. (h) Of zy hadden het niet J

geacht, wanneer zy , onder den blooten Heemel , bydegraaven, in

kelders, en diergelyke zich maar dorlten vergaaderen. Hier tecgen nu
had zich Con/tantyn naauwelyks milddaadig bewcezen$ ofhy moeft, op het

aanhouden der Geeftelykheyd, met oneyndelyke groote koften , hier en

daar de heerelykfte Paleyxen bouwen , die men nu Kerken ,o( Gv.xAwo-k? , '£««**

(urneentrns > door een groot mi.sbruyk van 't woord, item, van weegen
c

de pracht , Bafihcas of recht Koninklyke gebouwen , heeft genoemd : (ij
Bii;iica -

en deeze begon men ook , op het goedvinden der Leeraars , tot een ge-

dachtenis van dceze of geene Heyhge, te irichren , waarom ze ook wel

Martyria en Memoria ,
getnxgemjjen en gedenktcekenen wierden genaamd.

(k) Men maakte ze in 't gemeen na de form van den Tempel te Jerufa-
lem , op dat het alles na Je Joodjche maniere dog mogt toegaan. De
Kerken-clicnaars bouwden voor haar zelfs ook een byzondere plaats, die

zy alleen innaamen, en dat het Heyligdom , ( itg^/rcTor Sacranum) noem- Saciiftiè.

den , dat ook met traliën en fcheydmuuren wel bewaart was. Ten dee-

le, op dat zy voor de andere, die zy Leeken noemden , wat byzonders
zouden hebben, en daar door des te meerder eerbied en ontzag mogten
behouden ; en ten deele , op dat zy ook daar in een difpenfatie of vry-

heyd te geeven hadden , wien zy daar in wilden laaten komen of niet >

waar door ze dan demenlchen wys maakten, dat daar wat byzonders aan

gcleegen was , wanneer zy iemand daar van uyt of in lieten. (/) En , op
dat die lieden ook de Kerken in 't gemeen beeter in eere mochten hou-
den , zoo begon de Geeftelykheyd die met byzondere plegtigheeden m ImVÏ,nê;

tewyen, gelyk als Conftantyn dan, over de nieuw gehouden Tempel te

"Jeruzalem een zeer groot Feeft aanrechtte, alle Bijjchoppen vanhetC<w-
ctlinm van Tyrus aldaar befchreef , en treffelyk onthaalde. Waar by ook
deeze de geleegenheyd waar naamen, om zich in zyn gunft in te drin-

gen , en door lof- en kunft-reedenen zich te laaten hooren : gelyk als

meede by de andere nieuwe Kerken , te Betblehem , Tyrus , Conjianti-

nopolen, Nicomedie, enz. gefchiedde. (tn) Welke dan ook een won-
derlyke manier bedacht, om zyne Godvruchtigheyd daar door te bewy-
zen; want hy over al, op zyne reys, een Tent, in de gedaante van een

Kerk, met hem omvoerde , endaar zyn Godsdienft in verrichten wil-

de. («) Gelyk ook de huychelaars nu noch zeekere vertrekken des

Gebeds hebben bedagt, en voor zich uytgekooren, op dat de menfehen

doch voor al mochten weeten , dat men tot God niet in 't verborgen

bid.

5. De tyd nu van zulk een Kerken-dienft , wierd nu , wanneer men
J?\*

vry en zeeker was, na zeekere inftellingen gefchikt, zo dat dieop veele dicnits

plaatzen gemeenelyk tot het gebed des morgens, op de middag, en des

avonds te zaamen kwaamen: (V) dat naderhand inde Latynfche Kerken

hora canonica en alzoo een opus operatum, en gedwongen ingefteld werk hw»*»

wierd. Zo kwamen ook al &zVigilien op, zo wel op den avond van eiken vi&iUen;

Sabbati> ,of Zaturdag avond ,als byzonder op den avond voor den Paas-

dag, wanneer zy byna de gantfche nacht doorindeKerkbleeven , veele

Kaarden en Lampen aanitaaken , en ook wel inwydden , ook den Doop
en het Avondmaal verrichtten , en daar neevens eenige liederen zongen,

(p) Gelyk als zy ook heel veel met Waslichten en diergelyke dingen te

/. Deel. L 1 doen

(b) Eufebius ix.c. 10. Rufinus r. c. 3. (i) Gregor. Nazianz. Ambrof. (k) Sozomen. 11.

c. 26. Eufebius. Augultinus. xxi i.cic CD. c. 10. (I) Vid. Beveregius. Cavacus. Leo Allatius.

(m) Eufebius x. c.3.4. & m. \ ir. C.M. 0.45-. feqq. Athanalius Apol. 11. (») Sozom.l.c. 8.

(o) ConciI.Laodicen.c.18. Balil.M. ep.ad Clerum NeoCoefar. (p) Sozomen. v 1 1 . cap. i y.-

Lactant. lib.vn. c. 19.

'S

en-
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' doen hadden, en die tyd, welke tot de inwendige waare Godsdienft ge-

hoorde, met diergelyk een fchaduw-werk toebrachten. (<-/) Onder die

fvoifdfê- gezette daagen was, neevens den Zondag, Paaffchen en Pmxteren , nu
viert

- ook den Zaturdag, waar op mën ook opentlyk Kerkendienft , en het

HetPaas- Avondmaal , byzonder in 't Ooiten , hield, (r) Het Paas-Feefi wicrd
Feeft

* van Conftantyn, door zeekere inzettingen, op het Nicemfche Concüium,

gebooden te houden. (Y) Gelyk hy ook bevoolen heeft, de twee wee-

ken, voor en na Paaffchen > te vieren, en dan niet te arbeyden: (t) het

geene ook nu in 't gebruyk was, («) na dat de menfchelyke inzettingen

Kersnacht, een vollen ingang in de Chnftenheyd hadde genoomen. Het Feejt van de

Geboorte Chrifii, het geene zy Theophania , of Epiphania , de verfchy-

ninge noemden, vierde men in de Wefterfche Kerken op den 25. Decem-
ber-, doch in de Oolterfche den G.January (x) tot aan 't eynde vandee-

ze eeuwe toe. De Theophania wierd het Feefi van Chriflus Doop genaamd.

fy) Het welke hier na de drie Koningen , zoo als men die noemd , is

toegewijd. Verders waaren ook de gedachtenis daagen der Martelaars
,

als meede , het Feeft van de in-jvyinge der Kerken , al taamelyk bekend

,

als teekenen van de verdorvene Godsdienft.

Hetvaften, 6. By het vaften liep 'er ook zeer veel bygeloof onder. Men onthield

dinTvaT z ^ch van zeekere fpyzen , als, van vleefch enwyn, en na devandeGee-
zeekerc ftelvkheyd bedachte inzettingen , beval men wel op zeekere Concilien ,

op zommige tyden maar zout en broot te eeten , en water te drinken,

het geene te vooren in de vrywillige verkiezinge van een yeder was ge-

vaden t a
weeft- (*) In de plechtelyke vaften-tyd voor Paafichen , konde men

voor vaat niet overal eenerleye onderhoudinge invoeren. Zomtyds wierd zy zes

weeken lang , of wel zeeven weeken gehouden , gelyk te Conflantinopo-

len , zomtyds maar drie weeken ; gelyk te Rome , daar 'er voor heene

maar een korten tyd, naar believen, toe.aangeftelt was geweeft. (#) Ja
daar waaren zommige Leeraars zoo onbefchaamt in de oplegginge van
zulk een jok, dat zy het vaften, op den woensdag en vrydag , ook op de
zes daagen van Paaffchen , aan een Apoftolifche inzettinge dorften toefchry-

ven , op dat men haar des te eerder onderdaanig daar in mochte zyn. (V)

De overige Joodfche inzettingen van de vermydinge des vaftensop Zon-
dag-avond en Zondag, als ook tuflchen Paaffchen en Pmxteren, endier-

BetGebed. gelyke , fla ik met reeden over. Inde noodige oeffeninge des gebeds,

liep 'er ook al een zeer groot bygeloof en menfchelykheyd meede onder,

opzeeke- fchoon dat by veele de inzichten noch wel goed mochten zyn. Tot een
re tyden. voorbeeld , dat men op den Sabbath en Paaffchen ftaande bad, en tot op

Pmxteren daar meede voortvoer, (b) Item , dat men zeekere uuren daar

toe ftelde, naamelyk, de derde, zescie, neegende en avond uure. (c) Ook, dat

men zeekere daagen daar toe verkoos , uyt welke alle terftont een opus

Gebeds operatum wierd. (d) Van zeekere Gebeds Formulieren leeft men ontrent
Formulier, deeze tyden noch niets byzonders , in welke de eerfte maniere van uyt

het herte te bidden, noch niet t'eenemaal vergeeten was. Nochtans is

het wel bedenkelvk, dat Conftantyn op deeze gedachten gevallen is, om
Conftan- ., J

, ,
J ;

r ,
r R .

b u i-
tyns gebed, zyne zoldaaten een gebed voor te ichryven ; dat zoo kout en ellendig

ingefteld is , dat men niet alleen geen waar Chrijiendom van dien goeden
Key-

(q) Eufeb. iv. V.C. M. Sozomenus. Prudentius Hym.de Lanr. Hieron. adv. Vigil. (r) So-
crat. v.c.21. (s) Eufeb. ui. V.C.M. Socrat. v. c. 22. Theodor. 1. c. 10. (t) Paul. Diaconus
Kb. if. Hiflor. (u) Gregor. Nazianz. Or. 3. de S. Lavacro. Prudentius ««««/«f. (x) Epiphan.
Bafil. Or. de hum. Chrift. Generat. Gregor. Nazianz. Ür. 2. o's ayia qZt*.

( y) Chryfoltomus
hom. in Nat.Chrilt. Tom. v. opp. (*) Concil. Laodicen. c.fo. Carthagin. 1 v. c. 8f. Gregor.
NyfTen.Or.de Paup. Am. (z.) Carthag. c. 49. fo. Socrat. Sozomen. Caffiodorus. Chryfoftom.
(a) Epiphan. hxr. 75-. (b) Balilius M. lib.de Spir. S. (e) Hieronym. ep. 22. ad Eultoch. &
>omm.inDan. [d) Sozomen. v.c. 16. Gregor. Naz. (Eufeb. iv. Vit. C.M.)Cc
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Keyzer bewyzen, noch ook geene kcnnifle van Chrifius altoos daar uyt £"
c£

c*

befluyten kan. Hy laat haar daar maar om een tydelyke zeegc over de
vyanden bidden, en byzonderom des Keyzers en zyner Zoonen lang leeven.

Van de rechte zaaken, die een rechtfehaapen Chrtjien van God moet afbid-

den, is'er niets daar in te vinden: en echter heeft Enjèbius gemeent,dathy
het Chriflendom van Conjlantyn met dit gebed formulier treftelyk wel be-*

weezen heeft.

7. By den opentlyken Kerkendienft zelfs ging het niet meer zoo toe, vervallen*

gelyk als te vooren. Want, wanneer men op het inwendige, als het voor- j^*
naamfte, zien wil, zoo is licht te vatten, hoe dat , by de influypende

zeekerheyd en laauwigheyd , ook alles kout en zonder eenige de minfte

oprechte hoedaanigheyd des herten , wierd afgehandeld. Te vooren
waaren de Chnftcnen door de geduurige onzeekere en bedrukte tyden
altyd noch tot God als gedreeven geworden , en , doordien ze zich aan

niets uytterlyks hangen konden, zoo waaren ze ook des te yveriger by
de innerlyke waare dienft van God gebleeven. Doch , na die tyd,

kwam 'er een ander geflacht op , dat van dit alles niets altoos wift, en
daar door ook op het uytterlyke Jchaaduw-werk verviel , in die waan,
om zyn plicht teegensGod daar meedete voldoen. Maar die geene, wel-

ke het rechtfehaape weezen van den Godsdicnft noch kenden en oeffen-

den, die wierden , of door de groote ergernis meede gefleept en daar

van afgewend, of , als zy al ftandvaftig bleeven , van de huychelaars be-

fpot , of ook wel heel tot Ketters gemaakt j gelyk wy hier onder noch
naader zullen zien. De alderminfte onder de Leeraars en toehoorders

meenden het noch rechtfehaapen wel met Gcd , en ze bleeven al zoo op
de uytterlyke werken (taan , daar het rechte Antichnftendom in beruft.

Alen las in de Vergaadenngen wel den Bybel, doch uyt de vruchten en

Hiftorien deezer tyden , kan men heel gemakkelyk zien , hoe het meeft

al uyt een bloote gewoonte gefchiedde, om dat zich zoo weynige daar

door beeterden, en aan de leere van Chrifius eenige rechte gehoorzaam-

heyd beweezen. Ja , wanneer men maar alleen de grouwelyke ftrydig-

heeden , lafteringen , vervolgingen , en openbaare bloedige oorloogen

onder de Chrifienen van dien tyd aanziet , zoo moeften de zoo genaam-

de Chrtfienen wel niets minder als het woord van Chrifius in acht genoo-

men hebben. Met de uytleggingen der Schrift ging het ook al eeven

eens, en meeft zeer ilecht toe, en men ziet uyt de noch overige Homi-

lien en reedenen der Leeraars, meer Heydenfche konftwoorden en andere

menfehelyke invallen , als bewyzen des Geeftes en der kracht. Daar by

zag men ook al immers zoo zeer op eygene eere , als het volk , on-

der het preediken, in de handen begon te kloppen , en uyt te fchreeuwen,

wanneer haar iets byzonder wel behaagde, als de Heydenen voor heene in

haareSchouwfpeelen hadden gedaan .(e) Ik zwyge nog van andere grou-

welyke misbruyken, gelyk als we nu reeds al, ontrent de Zangers en het

zingen, hebben aanweezen.

8. Ontrent den Doop en liet Avondmaal wierden ook al de argftemis- Misbruyk

bruyken begaan, die zich in de voorige eeuwe ook al heel zeer hadden dcn'üoop,

beginnen te openbaaren. Men maakte zomtyds geen zwaarigheyd al-

toos, om de dooden zelfs te doopen : (f) buyten alle twyffel, door n« <ioo-

dien ze wel meeft altyd tot aan heteynde des leevens toe wierd verfchoo-
en

'

ven en uytgeftelt , waar toe de voorbeelden der voornaamfte , ja van de l"*"nd .,

Keyzers, Conjlantinus , Conflantius en Jheodojlus de Groote zelfs, gelyk

LI 2 ook

(0 Chryfoftomus. Bafilius M. Grejror. Naï. & Nyffcn. &c. (ƒ) Codex Can. Eccl. Afric.

cap. 18.
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ook de beroemdfte Leeraars , haar vervoerden. Welke verkeerde en

kwaade gewoonte toenmaals zoo diep by het volk was gewortelt , dat 'er

geen vertoonen of afraaden altoos aan hielp , dewyl allede menfehen zig

veel meer op het voorbeeld der voorftanders , als op Gods wille verlie-

ten, (g) Zoo verfchoof men ook gemeenelyk den Doop altyd tot

op Paajfchen of Pmxteren ,
(h) uyt deeze voorgegeevene oorzaa-

ken , dat het beduydde dat de doopelingen met Chriftus zouden begraa-

ven, en weeder geeftelyk opgewekt werden. In de zaake zelfs viel ook
al veel bygeloof voor , dat men , by voorbeeld , haar voor en na den

Doop zalfde : (t) nochmaals met dit voorgeeven , dat de Geeftelyke

zalvinge daar meede wierd te kennen gegeeven. Insgelyks ook, dat men
haar zout in de mond ftak, en ook wel,wyn, melk en hooning teproe-

ven gaf , witte kleederen aantrok, de voeten wiefch , en andere plegtig-

heeden met haar in 't werk ftelde. Het gebruyk ook, dat men haar bran-

dende lichten in de hand gaf, beteekende de hunne nu reeds gefchiedde

verlichtinge > om welke reede men den Doop zelfs ook ipama/xov , eene

verlichthige noemde, (k) Door alle welke uytvindingen de zinnen der

arme menfehen t'eenemaal verftrooit , en op de zichtbaare omftan-

digheeden wierden getrokken , f en hier teegen het waare inwendige

weezen der zaake zelfs , t'eenemaal in vergeetelheyd is geraakt. Ten
laatften was men ook gewoon , hen de handen op. te leggen, en het

Avondmaal toe te reyken, het geene men dan de confirmatie of bevefti-

ginge noemde. En uyt alle deeze handelingen met de volwafTchene

,

kwam ook diergelyk een aapenfpel met de kleyne kinderen voort , zoo
dat men haar ook al het Avondmaal gaf , en zoo voort , gelyk als hier

booven nu reeds al gedacht is , alhoewel men deeze gemeenelyk maar
ontrent hun derdejaar doopte. (T) Van de Exorcifmus ofDuyvelsbanis
nu voor heene reeds al gehandelt.

9. En, doordien 'er nu met het Avondmaal zoo wonderlyk wierd
omgegaan , dat men het de kleyne kinderen zelfs gaf , zoo was wei een
van de voornaamfte misbruyken daar by, dat men een teer- óf reys-pen-

ning by den ftervende daar van maakte, volgens deuytfpraakvan het Ni-
ceenjche Concilie zelfs , (nï) het geene van die grouwelyke inbeeldinge

afkwam , als of men , dus doende , in een enkel oogenblik zaalig kondle

werden j wanneer men maar het Avondmaal noch kwam te ontfangen,
men mocht te vooren geleeft, of zyn hert en weezen verandert hebben,
zoo als men wilde. Ja men gaf het Avondmaal zelfs ook aan de doode,
om dat de Geeftelykheyd de menfehen eens voor al hadde wys gemaakt,
dat men zonder het zelve, onmoogelyk niet zaalig konde werden, (n)
Waar door de reyzende lieden het ook, als een algemeene artzeny , by
nood met zich rondsom droegen. Schoon het alles vlak teegen de in-

zettinge van Chriftus zelfs was, die zonder dat belooft hadde, om by
de zyne te zullen zyn , op dat zy zulk eene gedachtenifle niet altyd

noodig zouden hebben. (0) En dit was nu reeds al geen kleyne afgode-

rye,en boosheyd, die van de Leeraars met deeze zaak wierd gedreeven,
als welke hier meede de zaaligheyd aan dat uytterlyke alleen, en aan de
uytdeelinge daar van, of liever aan haare perzoonen alleen, verbonden:
want zy maakten hier van uytdrukkelyke inzettingen , waar door niemand,
als een zoo genaamde Priejler , het Avondmaal vermogtuyttedeelen.^;

Ver-

(g) Eufeb. Socrat. Theodor. (h) Bafilius M. (i) Concil. Lnodic. c. 4S. (k) Gregor.
Naziani. Balilius. Ambrof. Chryfofth. (/) Gregor. Nat. Or 3. de S.Lavacro. (w) Concil.
Nicen. c. 13. (*) Gogcil. Garthae. 111. (o) Ambrof. Orat. de Satyr.fr. Athanaf. Apol. 11.

& ep. (f>) Synod. Alex. Concil. Nicen. ap.Ruf. 1. c. 6. Gregor. Na*. Or.de fan. Pat. Ambrof.
1. iv. deSacram. c. r.
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Verders gaaven ze de communicanten , of leedemaaten , de ftukken van {" r

cïx°'

het brood in de hand , (q) dat de lieden te vooren tot het Altaar als

oblationes, of offerhanden, zelfs eeril gebragt hadden. De oudewyze, Het werd

van het Avondmaal daagelyks te nuttigen , ging ook zeer af , zoo dat ""[j^1

het in 't Oojien zelfs maar eenmaal des jaarsgefchiedde. (r) En hetregte pan g«-

doclwit van het zelve, naamelyk, de vereeniginge der Chrijtenen onder
malkanderen, hield niet alleen, by het oneyndiggekyf en twecdragt der

Geeilelykheyd van zelfs op , maar het wierd ook daar in veracht , zoo
wanneer veele van haar, voornaamelyk te Rome , aanvingen , in haare

huyzen alleen het Avondmaal te houden. Anders was deeze omftandig-

heyd noch al meeft on verandert gcbleeven, dat het opdenavond gefchied- Byavond;

de, enbyzonder, op den avond voor PaafJ'chen ,oï Pmxteren. (t~) Hier

teegen was dit een groot , en recht dwaas misbruyk der Geellelykheyd,

dat zy zelfs eene afzonderlyke ftraire daar van maakten, zoo dat, wan-
neer 'er een van haare orde eenigzins gezondigt hadde , ze hem buyten

de traliën van 't Altaar, onder de leeken, het Avondmaal lieten geeven, communie

(w) het geene zy de communie der leeken noemden. Het geene dan ook ken.

met eene nochmaals haaren grooten hoogmoed , en verachtinge der an-

dere Chri .tenen , als ook niet minder, haar begrip van 't Avondmaal , te

kennen gaf.

10. Aangaande de afzondering der Catechumenen, of ongedoopte , by Afhoudin-

het Avondmaal , en meer andere geheyme handelingen, heeft men, zelfs i^oze.

ontrent deeze tyden, al beginnen te handelen. Wanneer men haar, voor

de vieringe hier van belaftte af te treeden , om welke reededmhet Avond-
maal zelfs ook Miffa genaamd is geworden , waar van het woord AHffe

Mi
{p-

hier na afgekoomen is. (u) Egter heeft het in de Hijlorien dat aanzien

,

als of de Geellelykheyd maar alleen by het gemeene volk zulk een on- ge d"'""

derfcheyd hadde in agt genoomen, waar van zy niets, ofte vreezen, of ™°rn"m-

te hoopen hadden. De vermaardfte Keyzers, ja Conftantijn zelfs, waa-
ren , tot aan haar dood toe , ongedoopt , en vervolgends , maar alleen

catechnmem, of nog met zoo goet als catechumem', gebleeven. Met de

andere grooten aan het Hof, en in de Steden , was het eeven zoo geleegen.

Wanneer nu deeze alle uyt de Kerk , of van het Avondmaal , zouden
hebben moeten blyven , 200 zoude 'er genoegzaam niemand by deeze

vergaaderingen zyn geweeft. Van de overige gebruyken nu is heel wey-
nig goeds meer te zeggen. Weegens het trouwen wierd 'er toenmaals Trouwen.

eene inzettinge in de Africaanfche Kerke gemaakt , uyt welkers kragt de
Verloofde van den Voorftander wierden ingezeegend,en ze moeiten zig

de eerite nagt van malkanderen onthouden. (#•) In de Latynfche Kerke

begon men het ook voor eene goede behoorelijkheyd uyt te geeven , dat

de trouw door de Priefterlijke zeegeninge moeit geheyligd werden. (7}
Dog daar wierd toenmaals nog geen volkoome recht , of dwang van ge-

maakt, nog ook geen handel, en veel minder, een zaak, zonder welke

de trouw niet kon gelden , het geene daar na eerft. op kwam. Ten aan

zien van de verfturvene, vergat men geheel en al de oude eenvoudigheyd n7ir«

en verloccheninge, ontrent de flegte begraaffeniffen , en men zocht, ge-

lyk in alle andere ltukken, alzoo ook hier in , alle bedenkelyke pracht,

bvgeloove, en vercierzelen in te voeren. Daar pronkte men nu de doode
lyken op het netlte op, (V) men droeg daar neevens veele kaartten en

toortzen , (V) men hield ook dikmaals groote lof-reedenen daar over

,

LI 3 enz.

(q) Idem. (r) Idem V.dc Sacr. 04. (s) Hieronymus lib. adv. Jovin. (t) Socrat. v. c. 22.

(») Ambrolius ep. 33. & Orat. 34. deQuadragef. {x) Concil.Carthag. c. 13. (y) Ambrof.
ep. 70. (Sc InlHt. Virg.c. 17. (-) Prudentius Hvm. in Exeq. (a) Hieronym. Epitaph. Paulae et

ep. ad Euftoch. & Ocean. Eulebius 1. V.C.M.

Bcer>av«-
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j-ar ccc. enz . (y^ Welke ftaatfië , wel inzonderheyd ontrent de begraaffenif-

fen der Groote, van de Hiftone Schryvers bovenmaaten groot befchree-

ven werd , alzoo ze meenen , door haare welfpreekentheyd , een t'eene-

maal roemenswaardige zaak daar van te maaken. (V)

Andere ii. Onder Conjiantyn de Groote nu kwam 'er nog al eene nieuwigheid

^Kerken in kerkelyke zaaken te" voorfchyn , die het oogmerk der Geeftelykheyd
Dienaars,

j^el klaar re verftaan gaf. Naamelyk, daar te vooren , onder de vervol-

gingen , de Chnftelyke Leeraars zig niet als in gemeene kleederen dorften

laaten zien , om dat de Heydenen haar als dan het aller eerfte by de kop
zouden hebben gegreepen, zoo begonden zy nu ook hier in van andere

gedachten te werden. Zy zaagen , dat een byzondere dragt ook een

byzondere waan van de perzoon zelfs by de menfchen verwekte ; hoe

ook dit , een onderfcheyd en voortocht voor anderen aanwees , nade-

maal niet alleen de Heydenfche Regenten, maar ook haare Priefters zelfs,

daar door een aanzien by de gemeene man behielden: en , door dien zom-
mige Leeraars , die uyt de wysgeenge belydenijfe tot het Chnftendom waa-

ren gekoomen s haare ivysgeenge kleedinge hadden behouden > zoo ver-

zonnen nu de Kerkendienaars ook iets byzonders , waar in zy , booven
alle andere, gezien wilden weezen ; en hier toe vonden zy Conjiantyn ,

gelyk in alles, zoo gewillig, dat hy zelfs ook aan Macarius, deBijfchop

vanjerujalem, een lange rok, met goud en andere cieraaden opgemaakt,

vereerde, en wel met dit beding, dat hy die , by de bedieninge van den
Doop zoude moeten draagen.(V) En, Waar op zag Eufebivs dog anders,

wanneer hy , in een zeekere lof-reede , van het predik-ampt fchoon oneigent-

lijk , maar egter het oog op haare kleedinge hebbende , zegd , dat zy met den
heyligen langen rok vercierd waaren. (e) Hier door belyden de Geleerde

ook gaarne , dat de eerfte eenvoudigheyd der kleedinge met deezen tyd

is weg geworpen geworden, en de pragt en fchyn , ik wil niet zeggen
het bedrog, in deiïelfs plaatze weeder aangenoomen. ff) Men meende
ook , by zoo grooten verdorvenheyd der Kerken , op de Concilien niets

noodigers te doen te hebben , als die groote dwaasheyd ontrent de klee-

dinge der Priefters , en haare meenigerleye zoorten , regt ter deegen in

een goede form te brengen , daar dan ook heel veel werk en omflag van
wierd gemaakt. En op deeze wyzen ziet men overal niets anders , als

loutere betreurenswaardige zaaken en omftandigheeden , van de nu al

haaft aanftaande groote afval.

verval in 12. Zoo als het nu in 't uytterlyke, ontrent de Chrijlenen van deezen
^chniten.

tvc| jflegt genoeg daar uyt zag , zo was nog al veel meer in 't innerlyke alles,

zoo wel aangaande 't geloove als de liefde , zeer verdorven. Die geene

nu, welke deeze tyden voor goed willen aanpryzen , zoeken met veel

moeyte, uyt allerhande voetftappen, geleegenheyd, om eenig getuyge-

nifle van de vroomheyd der zelve Chrijlenen by te brengen. Zy willen

nu daar uyt haar onfchuld bewyzen , dewyl 'er zoo veele verbooden en

beftraffingen ,teegensde argfte ondeugden en zonden, op deConalien,en

van de Overigheyd zyn ingeileld geworden. Daar dog hier- uyt veel eer

te befluyten is , dat de veelvuldige voorbeelden van alle zulke zonden

,

een oorzaak en aanleydinge tot deeze inzettingen hebben gegeeven. On-
dertuflehen werd 'er geenzins geloochend , dat 'er , zelfs ook midden
onder de overgroote verkeerde hoopen der Chrijlenen > met nog altyd

veele rechtfehaapene vroome lieden zyn geweeft. Maar men heeft haar,

(/>) Grcgorius Naz.& NyfTBafilius. (ty Gregorius Naziartfc.Or. in Julian. Eufebius iv. Vit.

C.M. (d) Theodor. u.27. (e) Eufebius x.c. 4. (ƒ) Vid. B.Rhcnan. argum.adTertull.de

Pall. Cavxus deChrift. prim.p. 418. (g) Concil.Laodic.c. 12. 13.
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gelyk als hier booven nu reeds al gezegd is, wel meeitendeels m de woe- ]'
o[\

ïtynen, en buyten de groote verguaderingen der menfehen, moeten zoe-

ken, waar uyt zy , door nood, en, om zig voor ergernis, vcrleydmge,

fpot, en vervolginge te bewaaren, geweeken zijn. De overige uytter-

lyke iehyndeugden en werken nu, als vaften , te kerk gaan , aalmoeflen

geeven, en diergelyke, konnen ons van haar waarachtig Chriftendom ee-

ven zoo weynig als van andere huychelaars, verzeekeren. Hier teegen

hebben wy, in onze Afueeldinge der eer/Ie Chrtjlenen , nu reeds al ge-

noegzaam verklaard, door alle zoorten van ondeugden heene, gelyk ook
hier booven, m 't derde hoofdjluk van dit bock, op wat wyze de Chrifte-

nen nu, genoegzaam in alle itukken al heel fchandelyk vervallen waaren,

van de hoog-loitdyke eenvoudigheyd en vroomheyd hunner voor-oude-
ren. Zoo zeer zelfs, dat men ook de onfchuldiglte gewoontens, gelijk

als de liefde-maaltyden waaren, weegens het groote misbruyk der zelve,

wel meelt nagelaaten , als meede , dat men niets goeds altoos meer, in

zyne rechte maate, heeft konnen over-behouden.

ccc.
CL).

HET ZEEVENDE HOOFDSTUK.
Van de voornaamfte Concilien , of Kerkelijke Vergaaderingen deezer Eeu-

<we t en iz'el inzonderheyd van het Niceenfche Concilie.

§• 1.

Hier na was 'er, met de influypende ergerniilen, ondeugden, en dwaa- v=r«iin

lingen over al zeer veel te doen , die men nu en dan wel wilde in- £«*"<*(.

toornen, (het geene aan zig zelfs wel noodig en nut was) dog waar door
men gemeenelijk veel eer her eene misbruyk op het andere hoopte. Hier
booven hebben wy nu reeds al van de eerfte eenvoudige maniere gehoord,
hoe de ergernilTen uyt de Gemeente weg te neemen waaren. Deeze nu
wierd ook al met zoo veele menlchelyke uytvindingen verduyfterd, dat

'er niets goeds altoos meer van overbleef. In 't algemeen oeffende de Tynnnye

Geeftelijkheyd onder den naam der gantfche Kerke, eene oogfchynelijke tüZaï'
heerfchappye over de geweetens, en, onder den fchyn van kerken-tucht,

van beflraffinge, en banninge, was 'er niet zelden, eene groote tyrannye

teegen de arme lieden verborgen. Dat ze nu nog by het volk die ge-

hoorzaamheyd en geduld vonden , alhoewel ze nog zoo flecht met haar

omfprongen, zulks maakte het uytterlyke geweld , dat zy gemeenelyk
van de Grooten tot haar hulp, en op haare zyde hadden. Want onder

haar gezag wierden alle de Kerkelyke ordmantien , en inzettingen van de

tucht, uytgegeeven , en deeze alle wierden met lichaamelyke dwang-
middelen genoegzaam onderfchraagt. Zoo hadden dan de BiJJ'cboppen

foet ftraffen en bannen , wanneer de diefleyder en den beul niet verre

aar van daan waaren , voor welke de aangeklaagde arme zondaars wel

met recht fchnkken en beeven mochten : en daarom ging het 'er heel zel-

den , met liefde en zagtmoedigheyd , of , na de fchuldige trappen van

broederlyke vermaaninge, meer toe, veel minder hadden die goede en

heylzaame inzigten nog eenige plaats, zoo wanneer het eygene ontzag,

de wraakgierigheyd , het aanzien der perzoonen, de vereeringen, enby-

zondere hertstochten , t'eenemaal de overhand in de zoo genaamde ker-

kentucht hadden bekoomen. Door dien de gemoederen , die van aan-

gebooren aart heevig en tyrannifch genoeg gezint waaren, byzonder daar

in haare vreugde zochten, als zy maar wakker uytdryven , bannen , en

ver*

y



272 KERKELYKE IK Boek.

jaar ccc. verdoemen konden : welke maniere van doen men ook ontrent de Ketters

,

tut Cl).
I I

•
1

volkoomentlyk gewaar wierd.

x„ppïn 2- Om in 't byzonder daar ook nog iets van te melden , zoo was de

Kerken-
Geeftel ijkheyd , en wel voornaamelyk in de Griekfche Kerk , met de voo-

boete. rige trappen der zoo genaamde Kerken-boete , nu in geenen deele meer

te vreede, maar menbragt vier zoodaanige trappen der boete in het ge-

bruyk en men bekragtigde die met openbaare inzettingen, (a) Vooreerft

dan wierden de aangeklaagde overtreeders van de gantfche Gemeente afge-

zonden:, en zy moeiten by den ingang van de kerk blyven ftaan, en zig

daar by treurig en ellendig aanftellen. Waar van daan deeze graad ook
(&s£j<jx\a.v(ns of de eerjte beweemngc , wierd genaamd. Daar na wierden

de zoodaanige wel weeder toegelaaten tot het aanhooren van 't leezen

der Bybel, maar ze moeften onder de Catechumenen , Joodcn, en Heyde-
nen, hunne plaatze neemen : en deezen (land dan noemde men cL^óaan

of <px.au, dat is -j de hoor- offtand plaatze. Verders liet men haar tot ee-

nige zoorten van gebeeden toe, dog zoo, dat zy achter die geene, wel-
ke tot de Gemeente gereekend werden te behooren , moeften ftaan , en
by het gebed needervallen i welker ftand -vLotbVWis , of kme-buyginge

,

wierd genaamd. Hier op volgde dan de (ruqtt.au , of verzoemvge ; waar
na zy weeder met de zoo genaamde geloovige, in gelyke ordeninge, by
alle de gebeeden zyn en koomen mochten , maar waar na ze echter nog
al niet tot het Avondmaal weeder wierden toegelaaten. Eyndelijk volg-
de de fiijifys of tïA&Wij , de voleyndinge ; waar zy dan van haare zonden
vry gefprooken , de vreede deelachtig gemaakt , en , met het gebed en
de hand-oplegginge weeder ten vollen aangenoomen wierden. Deeze
zaaken nu geeven de meefte Schryvers voor eene doorgaande wyze der
Kerkelyke boete in deeze eeuwe uyt. Dog de gantfche Hiftorie der zel-

ve houd in , dat die wel voornaamelyk maar alleen in de Griekfche Ge-
meente, en daar by nog niet altyd, in zwang is geweeft. Ten minftert

hebben die fchrikkelyke beroerten al dikmaals veroorzaakt, dat alles heel

wild door malkanderen is gegaan , en dat zelfs ook deeze menfchelyke
ordeninge, ik zwyge de Goddelyke, niet wel waargenoomen is geweeft.

of «7-gcc- Booven dien zoo bleef die zaak ook wel haaft fteeken , wanneer de BiJ-

irlne.

e Ai" fihoppen nogmaals , tot beveftiginge van haar gezochte rechts gebied , op
de Concilien , de vryheyd voor zig behielden , en bedongen , ontrent de
oplegginge, verzachtinge, en affchaffinge van zulke Kerken-boete na
haar eyge believen te moogen handelen. (£) Gelyk zy dan ook niet wel
anders , met eenigen fchyn van recht , konden doen , wanneer alle die

zaaken niet in zulke volkoomene en naauwe paaien beflooten waaren.
Ondertuflchen kon onder deezen dekmantel , wel heel veel kwaads be-

gaan werden , van ontrouwe Kerken-dienaars , met onderdrukkinge
van die geene, welke zy niet lyden konden , en met verfchooning der
booze

, gelyk als zulks ook volgens het laatfte hoofdftuk dikmaals isge-

fchied, en wel inzonderheyd, ontrent de zoo genaamde Ketters.

3. In de Griekfche Kerke viel 'er in deeze eeuwe eene byzondere ver-
anderinge voor, ontrent de Kerken-boete , het geene de ellende van de

"e

ke™tèm S

e Ze ^ve tyden ook niet weynig te kennen geeft. Naamelyk , het was tot

fene
6"*'" c^en l^ toe tc C°nftantwopolen , en in 't geheele Ooflen, rontom gebruy-

kelyk geweeft , dat, in plaats van de openbaare belydenis der zonden,
de boetvaardige die aan een zeeker daar toe verordineert Ouderling in 'c

geheym bekenden, en daar op, na behoorelyke omftandigheeden wee-

der

(«) Concü. Ancyran. c. 4. f. Nicen. c. 11. Bafilius. L. ad Amphiloch. (i>) Concil. Nicen-
c. ü. Ancyran. c. f. Anjbrof. lib. 1. de pxnit. c. uk.
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der vry gefprooken wierden. Welke orde met-dat Voorwendzel gemaakt £"££c
'

was , op dat de lieden niet voor de gantfche Gemeente , als op een

fchouwplaats, haare kwaade daaden , tot haar groote fchande , voor

oogen moeiten leggen , en zich alzoo t'eenemaal ten toon ftellen. Daar

doch eeven tot dien eynde de Voorvaders diergelyke oeffeningen eer ft

hadden ingefteld, op dat een ieder des te eerder zich voor alle diergely-

ke zonden, en de daar op volgende ftraflcn mochreleeren wachten. Nu
gebeurde het, ten tyde van Nettarius , Bijfchop van Conflantinopolen ,

dat aldaar een voornaamc Vrouwe aan een Ouderling haare zonden be-

kende, en dierhalven ook deeze boete daar op van hem bekomen hadde,

dat zy vaften en bidden moed. De Vrouwe bleef dan dcrhalven in de

Kerk, maar ze wierd van een Diaken tot oneerbaarheyd verleyd. Als nu
het volk hier over zeer oproerig wierd , zoo zag zich de Geeftelykheyd

wel gedwongen , om die teegenwoordige zoort van Kerken-boete af te

fchaifen, en aan een ieder vryheyd te geeven , hoe, en wanneer hy ten

Avondmaal wilde gaan. (c) Aldus heeft dan de byzondere belydenis,en

te gelyk meede de andere zoorten der Kerken-tucht , in de Oofterfche

Gemeentens, haar eynde gekreegen. Alle het welke dan maar alleen van En g«ii

de Biegte of belydenis der openbaare zonden en ergerniflen te verftaan is.
'e&t *

Want van de andere Chriftenen wierd niemand tot eenige Biegte , of

iets anders , verzocht , om dat die in de Roomfche Kerke , onder de Paap-

fche Antichrijl , eerft opkwam.
4. Verders vind men ook in de Hifiorien van deezen tyd , vry veele ^" ff<:n

val

onmaatigheeden en groove zonden der Geeftelykheyd : het is ook i«ie Ker-
ken-dia

licht te zien , dat zy malkanderen heel zacht handelden , en heel zelden n«ts

met ernft en ftrengheyd geftraft hebben. Het zy dan, dat men iemand,
uyt eenigen afgunft , of andere hertstochten , . buyten dat doch gaarne

op 't lyf wilde koomen, en hem alzoo met eenigen goeden fchyn onder

de voet werpen. OndertulTchen vind men niet, dat die van de Geefte-

lykheyd, fchoon ze haar al noch zoo grof hadden misgreepen, ooyt op
die wyze, als de zoogenaamde Leeken , in 't openbaar geftraft zyn ge-

worden. Maar men bleef wel meeft altyd alleen by de opfehortinge of
afzettinge uyt den dienft. Of, men gaf ook voor, wat het voor een

zwaare ftraf was, als een Kerken- dienaar onder de Leeken commumceeren
of het Avondmaal neemen moeft. Het geene doch alles maar op eené

befchimpinge uytliep, op dat de overtreeder daar door mocht ervaaren,

dat hy nu niet beeter als de verachte Leeken was. Doch wat voorfchrik-

kelyke grouwelen 'er al onder deeze dingen zyn verborgen geweeft, is

hier te wydlcopig om te onderzoeken. Ik wil niet zeggen , hoe de
Overigheyd zelfs niet eens teegen de grouwelykfte boosheeden der Gee-
ftelykheyd dorft kikken, gelyk als uyt den handel Van Epiphanius , Theo-

philus, Cyrillus , en andere , wel te zien is. Met andere perzoonen is het

dikmaals al eeven zoo eenzydig en ongelyk toegegaan , alwaar men de men-
fchelyke inzichten dan maar al te zeer liet uytfteeken. Want, fchoon

dat alle de boovengemelte inzettingen geen grond altoos in de Godde-
lyke ordeninge hadden , zoo waaren ze echter van de Leeraars als zoo-

daanige uytgegeeven geworden , die men overal doorgaands moeft in acht

neemen. Tot een voorbeeld , 'Iheodofius de Groote hadde eene groote

meenigte onfchuldige lieden jammerlyk ter needer laaten houwen : waar
over Ambrofius hem uyt de Gemeynte hield : maar , toen hy zyn berouw
betoonde, zoo liet hy hem ook al aanftonds daar weeder toe, onaange-

/. Deel. Mm zien

(0 Socrates V. c, 10. Soxomenus vu. c. 16. Hlft. Tripart. ix. c. af. Concil. Nicen. c. ia.

&2S.
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Uit ccc. zien hy cfie ordentelyke^tv™^'» of trappen van boete , niet waargenoo-

men hadde. (d) In 't korte, dceze toebereydzelen waaren wel aan zich

zelve niet alle verwerpelyk geweeft , by aldien ze maar in behoorelyke

wysheyd en vreeze Gods, recht wel uytgewerkt waaren geworden.

ÉbndeüB. 5. Den handel teegens de aangegeevene doolingen zal uyt de HJtorien

SeKetw? der Concihen en Ketteryen zelfs wel genoegzaam openbaar werden. In

't algemeen moet men echter weeren , dat men , zelfs ook al in deeze

tyden, geenzins heeft vergeeten, om by ds beftormingeder Ketters, de

bekende graaden voor te wenden, dochgantfeh niet na den zin van Cbri-

ftus zelfs , of na de pratfyke der eerfte Chriftenen. Hier onder nu zal

het wel haaft klaar blyken, hoe men, aan de zyden der gewaande recht-

geloovige Leeraars, dikmaals niet minder zwaarlyk gedoolt heeft , als

byde andere. Daar heeft men dan, of zyne teegenpartye willen dwingen,
om zomtyds eene eeven zoo weynig gegronde meeninge , als tot het waa-

re geloove behoorende , te moeten aanneemen , of, die van een ander

,

aanftonds, zonder eenig het minft onderzoek, te moeten verwerpen, en

haar willen verbinden , om die te veroordeelen. By aldien nu iemand
dat kwam te weygeren , of, dat hy aan de verfcheydene maaien herhaal-

de aanklachte , onderzoekinge , dreygementen , of ook wel fcheldwoor-

den , geen plaats wilde geeven , zoo heeft men al voort daar na , fcher-

pere middelen ondernomen : en dit moeft dan den naam noch al hebben

,

als of men de behoorelyke graaden teegen de Ketters wel in acht hadde
genoomen. Verders getuygen de Hiftorien van deeze eeuwe doorgaands

niets minder, als een rechtmaatigen handel met zulke lieden. Ik fwyge
noch, dat'er aan veelen, in de hoofdzaaken zelfs , een zeer groot on-

recht is aangedaan geworden , gelyk als zulks alles het byzonder bericht

dies aangaande wel kan uytwyzen. Wy zullen dan hier maar voor alle

andere zaaken , de voornaamfte Concilie» gaan verhaalen , waar in deeze
en diergelyke zaaken in 't gemeen zyn afgehandelt geworden , en met eene

zommige aanmerkingen daar by voegen.
Het Ni. 6. Het Niceenfcbe Concilium moet dan alhier, buyten alle twyffel,

ufch'

conciiiuai. voor aan ftaan , en het kan ons ook ten deele een begrip van de andere

Concilie» deezer eeuwe, en haare hoedaanigheyd geeven ; ook zal het ten

deele de Hiftorie van den Arriaanfchen handel taamelyk wel verklaaren.

Wy zullen dan maar alleen de voornaamfte omftandigheeden daar van
met onzydige oogen gaan bezien, en zoo lange ons van de leere zelfs,

en van de beyde partyen , die de hoofd-perzoonagien daar in vertoont

hebben, aftrekken, op dat alles, na de waarheyd zelve, des te klaarder

in onze oogen mooge fchynen. De geleegenheyd nu daar toe, was als

tv ge!«- volgd, na de bekentenis der Hiftorie Schryvers zelve. Te Alexandrit

d.«rt-ai dan wierd , onder Conflantyn , Akxander tot Bijfchop aangenomen , voor

wiènArrius, zen Ouderling van dezelve Gemeente, in de verkiezinge

heel gaarne hadde geweeken, (V) en waarom hy ook van hem in 't begin

zeer geacht, en in groote eere gehouden wierd. (ƒ) Deezen Alexander

nu , mocht wel , in zyne Godgele^rdheyd , meer op het vernuft , en zom-
mige -jvysgeenge bettzelmgen , gezien hebben , als op de loutere en een-

voudige waarheyd der Beylige Schrift: en alzoo toen ter tyd de leeven-

dige en daadelyke kennifle van Goddelyke zaaken al meeft t'eenemaal

verlooren was , zoo was hy wel dikmaals gewoon, om diergelyke on-

Aiexwi- nutte vraagen en ftelhngen op de baan re brengen. In de plaats nu , dat

w?e.
d ' pu

" hy, als een voorftander, zyne Amptgenooten, weegens de zwaarepligt

van

{d) Sotom. Paulinus Presbyter, & ipfe Ambrofius. {e) Philoftorgiusl.c.3. (f) Epiphanius

Epift. fidei. c.13. Sozomenus 1. c. if.
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van haar allen tot verbeeteringe der groote Gemeente in Alexandrie , by ]'
o

haare onderlinge vergaadenngen , zoude hebben indachtig gemaakt, zoo
begon hy zyne eygene bcfpiegelingen , aangaande het Goddelyke weezen,

aan haar voor te draagen, en daar over te redeneeren. Ja , gelyk men
wel uytdrukkelyk van hem fchryft , hy reeden-twifte , uyt loutere eer-

Van de

gierigheyd en hoogmoed , ((J>iAoVó'n§°0 om zich daar door ten toon te Dric«nig-

Hellen, van de eenigheyd en drieëenigheyd Gods, (gj en hy voegde
'y *

daar noch by , dat de Zoon van gelyke eer en van een gelyk weezen met
de Vader was. (/?) Nu was het wel te wcnfchen geweeft , dat alle het

onvruchtbaare woorden-gekyf hier meede t'eenemaal begraaven was ge-

bleeven. Maar de Oudei ling , Arrius > die by dezelve vergaderinge mee-

de teegenwoordig was , kwam deeze ftellinge zeer vreemt en nieuw te

vooren , en dewyle het bekent was > hoe dat Sabellius voor deezen maar
een cenig Goddelyk weezen, en maar drie onderfcheydene naamen daar

aan totgeëygent hadde, zoo meende hy , dat Alexander deeze verou-

derde dwaahnge nu weeder op de baan bragt. Hier door ging nu het

woorden-twiften,tuflchen deeze beyde heftig aan, het gecnewel meteen
zeer Hechte grond aan de nyd van Arrius alleen werd toegefchreeven.

Want Art tvs wilde maar alleen de gewaande doolinge van Sabellius in

't eerde teegen fpreeken, en befloot alzoo: Indien de Kader den Zoon ge-

teelt heeft , zoo moe/i de Zoon dan ook noodzaakelyk een aanvang zynes

weezeus gehad hebben ; en -vervolgends moeft'er dein ook eens een tydzynge^

weeft , waar in de Zoon niet geweeft was , en dat hy ook dierhalven zyne

zeljflandigheyd daar uyt hadde , wat voor heem met geweeft was. (1)

7. Alexander nu , hadde veellicht wel moogen wenfehen , dat hy
dierlyken voorftellinge nooit gedaan hadde. Door dien hy , na alle

omftandigheeden , by zulke driftige hertstochten , de teegenwerpin-

gen van Arrius weynig of niet konde oploffen. Om deeze reede

kreeg Arrius ook wel de meefte toeftemminge der vergaaderinge , waar
door hem ook de eerfte niet anders wift te helpen , als , dat hy
zyn Bijfchoppelyk gezag tcegens Arrius zoude gebruyken, en dewyle hy
hem tot geen ftilfwygen konde brengen, dat hy hem dan door de kracht

van zyn gezag zoude dwingen , om zyn gevoelen aan te neemen. Nu
mocht Arrius licht noch wel eer tot een ftilzwygen verftaan hebben, als

dat hy zonder eenige behoorelyke overtuyginge , zich aan eens anders

gevoelen zoude moeten onderwerpen. Om die reede dan, en dat hem
in 't eerfte genoegzaam een ieder gelyk gaf , en byviel , en wel inzon-

derheyd zulke Mannen, die van weegen haare godzaaligheyd en wel-

fpreekentheyd bekend waaren , gelyk de Schryvers zulks eenpaarig en

klaar melden, zoo wierd die zaak daar door terftont overal ruchtbaar

en bekent. Te Alexandrie zelfs ftemden hem , onaangezien het geweld *™ h
'.![;

en gezag van Alexander, wel zeeven Ouderlingen , en twaalf Diakonen Arrius -

toe, en van de buytenlandfche,de meefte Biftchoppen in Egypten^Libye,

en het bovenfte deel van 'Jhebais , boovenalle, de bekende Eufebius van

Ntcomedia. (k) En daar meede ging dan het ftryden en woorden-twiften

door de gantfche weereld , eerft recht aan , daar het vernuft , met haare

befpiegelins;en , zich in de goddelyke geheymeniflen mengde , en de
difputeerzuchtige haare vreugde zaagen, om dat ze nu eens war te kibbe-

len hadden gekreegen. Alexander nu liet zich hier by niet traagelyk Ai«and«

vinden , zocht door fchryven de andere op zyn zyde te brengen > en Tnwï
zette het in de Stad Alexandrie , op Arrius fcherp toe. Hy nam het in

Mm 2 geen

(g) Socrates i.c.f. (h) Theodor. i.c.2. (/) Socrates. (k) Sozomcnus l.c. if. 11.0.17.
Socrat. i.c. 6. Theod.i.c.4.
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' geen bedenken altoos ,om hem, als eenzydig,en als partye,te veroordee-

len, en voor een Ketter te verklaaren , onaangezien het recht hier van
alleen maar aan de gantfche Kerk toekwam. Hy joeg hem , beneevens

zyne vrienden, met geweld ter Stad uyt ; zoo dat zich Amtis, inzyne
brieven ,~ over zwaare vervolgingen zeer beklaagt , om dat hy hem vlak

teegen zyn geweeten niet wel vleyen kon. (/) Te meer noch, nademaal

Alexander teegens hen zeer hart uytvoer , die hy by een ieder een uyt-

fcholt voor goddelooze lieden, vyanden van Chriftus , ja voorloopers

van den Antichrtft : en haar zoo onzacht bejeegende , dat hyde twift zelfs
Eufcbius

(jaar doQj. maar des te erger maakte. Want Eufebius > die van Alexander
van Nico-

t n j
media. inzonderheyd wierd aangetalt , was toen ter tyd in een zeer groot aan-

zien , en dewyl hy de getuygeniflen van hem niet wilde laaten gelden,

zoo maakte hy zyne zaaken daar door maar des te flimmer. Ja de te-

rneene Man, was, door het fmaad aandoen en fchelden van Akxander
zoo zeer getergt, dat ook de Heydenen zelfs met dit onderlinge gekyf
den fpot dreeven , en op haare tooneelen opentlyk het Chrijiendom uyt-

lachten , en te fchande maakten, (tn)

confUn- 8. Alle deeze zaaken nu kwaamen Conftantyn wel haaft ter ooren, die

zich daar over zorgvuldig willende toonen , Ofius , een BiiTchop van
zendofius Corduba , die toen ter tyd zyne Gemeente verlaaten hadde,en zig teCon-

dda.
~
Jlantinopolen ophield, naar Alexandrie toe zond , met brieven aan beyde

Eniaaktde de partyen. Waarinnehy, onder andere zaaken , Alexander voor hield,
tvift. dat hy een onnodig vraagftuk by de Ouderlingen hadde voortgebragt

,

daar deeze ongelukkige ftryd uyt was ontftaan. Waarom hy ook verder,

met veele reedenen , die geene , welke anderen tot een voorbeeld van lief-

de en eendragt moeden zyn, tot vreede vermaand, en haar leerd, zulke
onnutte vraagen en woordkrygen liever voorby te gaan , en niet eens,

tot oeftening, en (gelyk de fchooltwifters fpreeken} exercitii gratia op
de baan te brengen. Nademaal het zulke hooge en ondoorgrondelyke
geheymeniflên bevat, die, nog met het vernuft begreepen , nog in zee-

kere woorden of meeningen bepaald konden werden. Waar door dan by
de lieden maar alleen lafteringe, of gekyf, en ergernis moeit ontftaan: en
daar by kreeg Alexander met eene een taamelyk fcherpeverwytinge, dat

hy alzoo terftond op zyn eyge gezag , zonder de fcheydinge van een on-

zydig Rechter af te wachten , met het verketteren , en voor een Anti-

maawzë
c^riJt te fchelden , zoo zeer uytgevaaren hadde. Want Conftantyn fchreef

»)ie beyde we l uytdrukkelyk , dat'er geene nieuwe ketterye altoos in den Godsdienft

was ingevoerd, maar dat zealleenelyk om geringe oorzaaken, ja bloote

woorden ftreeden ; dat ze dog de arme Gemeentens daarom zo niet moe-
iten zoeken te verdeden en na haar eyge welgevallen omleyden. Dit

pafte de kinderen en het gemeene volk beeter , als haar , die verftandige

mannen en Prtejlers wilden zyn: het waaren maar verzoekingen desDuy-
vels, daar men zig wel voor diende te wachten. Daarom zouden zy
zig dog weeder te zaamen verdraagen , en zig voor de Heydenfche Wys-
getren Tchaamen , die malkanderen , om hunne verfcheydene meeningen
in geènen dcele zoo heftig te fchande maakten , en vervolgden, als zy
deeden. (n) Dit fchryven nu heeft de Keyzer , buyten alle twyffel geen-
zins na het gevoelen van Eufebius van Nicomedia ingefteld, ook niet, na
dat van Ofius , want die beyde zouden deezen ftryd voor gewichtig en
gevaarlyk hebben uytgegeeven , gelyk als ook hier na gefchiedde : maar
de verbitterde Geeftelijkheyd , moeft zelfs ook van deezen nog onge-

doopten

(/) Epiphaniustecr.69. Theodor.l.c.-f. (m) Söcrat. l.c.6. («) Siicrat. l.c.7. Eufebius 11.

V.G. M. 66.67. Sozom. l.c.ió.



VlI.HoofdJl. HISTORIE. 277

doopten Catechifmus-fcholier , een harde les , by haare openbaare onge- J"'^-
rechtigheyd, gaan haaien > welke echter zoo t'eenemaal vruchteloos was,

dat ze daar en teegen altoos van het kwaad tot het erger verviel.

9. Zoo fcheen 'er dan nu , volgens het gevoelen deezer Bijfchoppen ,

geen naader middel overig te zyn , als het beroepen van een algemeen

Concihum , dog helaas ! met nog veel flegter uytwerkinge. Want men
kon nu reeds al te vooren licht zien , dat de andere partye zich nimmer-
meer tot eenige vreede zoude inlaaten, zoo wanneer deeze alles zoo uyt-

termaaten eenzydig kwam aan te Hellen en af te doen , maar, dat ze veel

eerder , na het weeder bekoomen van hunne voorige vryheyd en magt,
alles weeder zoude omftooten, wat men voor heene gemeend hadde vaft

gefteld te hebben , gelyk als ook hier na met 'er daad gefchiedde. Nu
mocht niet alleen Ofius , na zyne te rugge komfte , als van Alexan-

der ingenoomen zynde , Arrius by den Key&er zeer fwart gemaakt heb-

ben, maar hy kreeg ook de geheele overige Gceftelijkheyd wel haaft op
zynezyde, gelijk als hier na de Arriaanen, Conflantius weeder na haar

believen hebben gehad. Hierom bekennen de oude zeer gaarne , dat

Alexander , als de aanvoerder der eene partye , den Keyzer daar toe op-

gehitft, en voor de toebereydzelen van het Synode, goede zorge gedraa-

gen hadde. (0) Verders, dat het zelve t'eenemaal volgens de meeninge,

en het voorfchrift van deezen Priefler , is gehouden geworden, (ƒ>) Ver-
volgens loochenen ook de leeden van het Concihum zelfs niet, dat zy , van

de zaaken van Arrius , als die nu reeds al verworpen en gedoemd was,
oordeelden , en dat ze alzoo maar, door haare meenigte en gezag, de uyt-

fpraak eenig nadruk wilden byzetten. (q) De weynige meedeftemmers, of '« Ar -

welke nog by de meeninge van Arrius bleeven , wierden danvandegroo- "cSmu

te meenigte hunner partyen t'eenemaal overftemt, en moeften alzoo wel Z™i%n
noodzaakelyk ongelyk hebben , waar van 'er ook maar zeeventien tee- °pe'r At!"

genwoordig waaren. (r) Andere twyffelen zeer , of Arrius zelfs daar wel '^"b*
eens is by geweeft, door dien hy, uyt haare maniere van uytfchryvinge , g^eft

en andere toebereydzelen en raadflaagingen van de teegenparty , de ree-

kemng heel ligt maaken kon , hoe men aldaar met hem zoude handelen.

Ten minden vind men niet een eenig woord , van dat hy op het Synode

iets heeft derven of willen voortbrengen, daar hy te vooren , by onder-

fcheydene andere t'zaamenkomften Alexander wel onbefchroomd hadde
derven bejeegenen. Zoo dat het derhalven hier t'eenemaal aan onparty-

dige rechters , en aan andere rechtmaatige weegen , om eenige gefchillen

by te leggen, in alles heeft ontbrooken.

10. Daar en teegen nu waaren 'er van de andere zyde wel ettelykehon- H
°^l"

lc

derd Biffchoppen , die de partye van Alexander waaren toegedaan , ik zwy- pendisT

ge nog van de Ouderlingen , Diakonen , en andere , die op alles gaarne Ja «dt^n.

en Amen zeyden , alhoewel de Schryvers het ook al in deeze omftandig-

heeden , gelyk als in veele andere , heel niet met malkanderen eens zyn

:

om dat eenige maar 250 Vaders noemen , (V) andere 200 , (ty eenige

300, C«) weederom andere 367; (s) en zommige 232, (?) dog nie-

mand heeft het getal van hen hooger gebragt , tot dat Athanajius , en na

hem andere, wel van 318 Biffchoppen gezegd hebben. (V) Hier teegen

Mm 3 nu
(0) Epiphanius hsr.68. (/>) Rufin. i. cap. i. (q) Eptft. Syn. Nic. ad Alex. Socrat. i. c.9.

Theodor. 1. c.9. (r) Rufinus 1. 04. Socrat.i. c.8. Theodod. 1. c. 4. 7. Sozomenus 1. c. 2a
feq. GehfïusCyziccnus lib. i.Hift.Con.Nic.c.7. (/)Eulebtus 111. Vit. C.M.c.9. Philoflorgius

11. c 7. (0 Euftarhius. Antiochenus ap. Theodor. 1. c.8. (a) ConftaariusM.ap.Socrat.11.

c.9. Gelalhis Cyzicenlis. l.c. (x) Auttor compihttionis Chronologies, {y) Auöor irwayuyt.i

wiï,, & Dorotheus MoiiembalïusSynoplï Hiltor. Gr«co-barbara. (z) Athanafius ep. ad Afric.

Rufinus lib. i.c.r.Theodoritusl.c.7. Ambrof.]. ï.defide adGrat. Proleg.Epiphan. hasr.69. Hila-

rius 1. adv. Conft. Gregor. Nazian.Orat. in Athan.Concil. CPtanum l.c. 1. Chalcedca.AU. 11,
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" nu Wi^en de Ooflerfche Schryvers de zaak nog al aanzienelyker maa-
ken , en tellen 'er wel over de 2300, (aj of ook 2048 Biffchoppen,

Zeldzaame
gtvoeiens daar onder 1982 , of, na de reekeninge van deeze laatfte, 1730 Arriaa-

nen, en de andere 318. maar rechtgeloovige, zyn geweeft, die daarom
ook de Engelen Gods , en de fterren gelyk geweeft waaren. Welke het

dan ook by Conftantyn zoo hadden weeten te bekuypen , dat het oordeel

over de verfchil-punten niet na de meefte ftemmen gegaan was, maar,
dat haare meeninge met geweld wierd doorgedrongen, (b) Ik wil hier

nu niet zeggen, hoe de liefhebbers der menfchelyke Hellingen groote ge-

heymeniflen in het getal der Vaders gezocht hebben. Daar eenige die

met het getal van de 3 1 knegten van Abraham vergelyken , welke de
Kooningen van Sodoma en Gomorrha geflaagen hebben, (f) Andere gee-

ven, zonder eenige grond, voor, dat 'er daarom zoo veele van haar had-

den moeten zyn, door dien 'er, van de geboorte Chrijli af, tot dien tyd

toe, net 318 jaaren verftreeken waaren , (d) daar het juyft 325 jaaren

waaren. (e) Desweegen zy het ook te vergeefs voor een heylig getal , dat

vol van geheymenis was , en het Synode zelfs , voor cene geheymenis-

ryke en Myjiyke of verborgene verzaamelinge , uytgeeven. Ten minften

is het gewis, dat het getal der Geeftelykheid in dit Concilimn zeer groot

is geweeft ; waar in een ieder , by zulk een nieuw bedryf , gaarne zyn,
en zig by den Keyzer, en by het Hof, te gelyk wilde aangenaam maa-

onTh«"t
tyn ken ' Gelyk dan de Keyzer haar alle ook heerlyk onthaalde en fpyfde

,

de Gecitr- en ook hier na befchenken liet. Waar by Eufebius, als iets aanmerkens-
y e>

' waardigs gedenkt , dat niet een eenig Biflchop van die gafterye is afge-

gebleeven. Het geene ook zonder dat wel licht te gelooven was, wan-
neer men den aart van zoodanige lieden maar een weynig kent. Onder-
tuflehen is het wel te vermoeden , dat de Ketters heel bezwaarlyk tot zulk
eene genaade zyn toegelaaten geworden.

Beters. 1 1 • Gelyk als zich nu deeze maar alleen op des Keyzers genade en macht,
en op de groote meenigte van haare partye, verlieten', zoo was het verders

zoo meede geleegen, dat zy die groote lof wel niet verdienden, die haar

Haare hier na van de rechtgeloovige wierd gegeeven. Want, voor eerft gaa-
twut-zugt. ven zy haare twift-zucht en ftrydigheeden, om devoorzittinge, inkom-

ften, en diergelyke nietige dingen , maar al te duydelyk aan den dag,
wanneer zy, al aanftonds en in 't begin, by den Keyzer met hoopen lie-

pen, en malkanderen zelfs, om allerhande beuzelachtige oorzaaken ,

heftig aanklaagden. Waar by zydan, gelyk het de Schryvers ook niet

loochenen , meer op haare eygene zaaken , als daar op zaagen , waarom
zy aldaar gekoomen waaren. (ƒ) En dit was zulk een leelyke daad ,

wanneer deeze rechtgeloovige onder eikanderen zoo kinderlyk keeven,

dat ook eenige die veel liever de Amaanen wilden toefchryven , by
vieye- aldien de bekentenis der Hiftorien niet dan al te klaar was. (g) Con-

confUn" jlantyn bediende zich ondertuffchen ook meefterlyk van deeze goede ge-
v"' leegenheyd, om lof voor zich zelfs by de Geeftelykheyd te verkrygen,

hy vleydde haar heel zeer, en zeyde onder anderen, God had de Pric-

fters den Leeken tot Gooden voorgeftelt , op dat niemand haar zoude
veroordeelen , maar , op dat zy alle menfehen moeden oordeelen ; en
daarom zouden zy zich maar van God zelfs laaten oordeelen. Waar

meede

(<*) Patricides inHiïtor. Eccl.& Elmacinus apud Hottingerum lib. if. Hiftor. Oriënt, c. i. &
Hift. Eccl c. iv. p. 172. (t>) Eutychius Alexandrinus Origen. Alex.Tom. i. p. 438. ap. Poco-
kium. Jofcphus /Egyptius Prasf. ad Concil. Arab. & Ifmael. Ibn. AliMahuTnmedanus ap. Selde-

num Comm. inEutych. (c) Fauftus Rhegienfïs. {d) Dorothcus l.c. (Eufebius 111. Vit.C.M.
c.14. (e) Scaliger. Petavius. Ricciolius. Pagi. (ƒ) Eufebius ib.c. 12. Rufinus i.c. 2. Socrat.

i.c.j
-

. Sozöm. i.c. 16. (g) Noviflïmè Fleürus lib.vm.H.E. c.8. p. 112.
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meede hy ook alle hunne klaagfchriften in 't vuur wierp, dewyle hy zig J"'^
'

^elfs, zonder twyfrel , heymelyk fchaamde , weegens het ergcrlyke be-

dryf deezer lieden: verders (treeden alhier dewelluften in haare geleede-

ren , en verwekten zoo veele booze dingen , daar ze zich by de over-

tollige pracht en gafteryen aan 't Hof wel meftten, dat ze zich daar na }

tot de grondelyke onderzoekingc der zwaare hoofd-ftrydigheeden flecht

genoeg konden lchikkcn. Waarom ook alles daar Ba zoo ellendig afliep, %"££*
dat zich geringe Wysgeeren zelfs teegens groote Bij]}hoppen dorften aan- W?T
kanten , en haar zoo pal willen te zetten , dat zy niet een woord meer
daar op konden antwoorden. Aangezien de Schryvers zelve gaarne be-

lyden, dat een zeeker Wysgeer van niet een eenigen Biffchop wceder-

fprooken heeft konnen werden , tot dat eyndelyk een eenvoudige Leek
meedelyden kreeg, dat 'er, onder zoo veele voornaame Kerken-leeraars

niet een eenige teegen den Man op mogt. Alwaar hy , met zyn eenvou-
dig geloove, hem dan overwonnen , en daar meede te gelyk beweezen
heeft , hoe het aan alle deeze Biflchoppen te zaamen, zoo welaan wee-
reld'.yke geleerdheyd, als aan Goddelyke wysheyden geloove, gantfehe-

lyk hadde ontbrooken. (hj

12. By aldien men de vertellinge van Gelafius Cyzicenus , aangaande twiiw.

deeze twiftreede, maar wel wil inzien, zoo zal men hier met handtafte- den™V
lyke teekens konnen vermerken , hoe ellendig de Biflchoppen deezen &<="•

Wysgeer hebben bejeegent. Wanneer deeze dan vraagde , waar uyt men
bewees, dat de H. Geeft een waare God was , zoo zoude het gantfche

Synode , onder anderen , dit tot een grond hebben bygebragt : (1} De-
Wtyl 'er in een zeeker boek , de opneemmge van Mofes genaamt , Michaël

den Engel, tot denDuyvel z-eyde tivy zijn alle van zynen H. Geeft gefchaa-

pen. Verders, (2} dewyl by Efataszin 't xlviii. cap. ltaat : Des Heerenhand
heeft dit alles gemaakt , daar men door de hand den H. Geeft moeft ver-

ftaan enz. Daar dan de Wysgeer op antwoordde, dat hy van het gedagte

;
boek nooit iets het minde gehoort hadde, en dat hy het derhalven ook
,niet konde aanneemen. Op het andere heeft hy ook bewys gevordert,

naamelyk, hoe de hand Gods de H. Geeft was, enz. Door welke onge-
• rymde bewyzen de ongeloovige meer gelterkt , als overtuygt zyn ge-

worden. Andere openbaare teekens der groove onweetenheyd , geeven
zig in veele bedryven en befluyten van dit Concilium te kennen, zooda-
nig zelfs dat eenige van de Oude geen bedenken altoos genoomen heb-

ben , om de leeden van het zelve , als onervaarene , ongeleerde , en on-
/eetende idiooten voor te ftellen. (1) Het geene weeder andere verdriet

,

die dit daar meede wilden weederleggen , dat Enfebius een zeer geleert

Man , ook daar by was geweeft. Daar echter niet alleen deeze mee-
ftendeels de Amaanen is bygevallen , maar ook wel voornaamelyk in

weereldlyke geleertheyd iets gedaan hadde. Ik fwyge noch , dat deeze

zelfs bekennen , hoe geen van alle deeze Biflchoppen , en alzoo ook
geen Enjebius , teegens een eenig Wysgeer iets heeft konnen uytrech-

ten, (Jt) Zoo heeft ook , booven dit , Athanaftus , in zyne t'zaamen- A thani-

fpraak met de Amaanen , het goede befte moeten doen , en de oude flU5-

Biffihoppen verweeren, fchoon hy toenmaals noch maar een Diaken, en

daar booven na zyneftudien, eenRegtsgeleerde was. (7) Waar door men
hem hier na ook voor de rechte grond-fteen van dit Synode heeft ge-

houden.

13. Dat verders dit Concilium , door dien het uyt zulke leeden be- f"h
"

ftond, hevigheid.

(b) Rufinus 1
. c. 3. (Gelafius i. c. 10J (i) Sabin. in Colleö. Can. Concil. ap. Socratem

'i.c. 8.9. (k) Socrat. (/) Sulpic.Sever. hb.ii. Sozom.vii.S. Theodor.ii. i$\
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Jj« ccc.
tot CD.

IJwaalin-

gcn van dit

Concilium.

Vrye ftaat

der Frie-

fters.

Onbe-
drieglyk-

ïieyd be-

veiligt.

De TVire-

fteur van

het zelve

Concilie.

ftond, niet in het rechte waare geloove gegrond was , en alzoo niet met
waarheyd rechtgeloovig te noemen is , zulks blykt klaar uyt veele be-

kentemflen van verftandige mannen, ik wil nu niet zeggen , dat de an-

dere partye aan de nieuwe opgebragte termen en verklaanngen der God-
delyke geheymenilTen zig heevig heeft geftooten , en niet heeft konnen
gelooven noch vinden , dat die waarelyk in de fchrift gegrond waaren,

waar over zy ook geduurig klaagden , dat men aan deeze zyde de oude Stè\

belliaanfche dwaalinge weederom hadde ingevoerd. Dog ik wil hier maar

alleen gedenken, hoe dat echter die zwaare dwaalinge , aangaande het

verbod van den echt , by de Kerken-dienaars , van alle de byzitters toen-

maals eenpaarig ingevoert zoude geweeft hebben , by aldien Paphnuftus

alleen daar niet teegen geprotejleert hadde. (ni) Zoo laaten de Godge-
leerden het ook niet gelden, wanneer 'er in de iy de canon of reegel van

dit Concilium gebooden werd , alle die geene weeder te doopen , die van

de Leere van raulus van Samofata overkwaamen. En niet minder, het

geene de i2 de canon hebben wil, dat die geene niet weederom een

Soldaat mag werden , welke zich daar eens van los heeft gemaakt. Ja

,

daar zoude wel weynig of niets van alle die groote roem overblyven,die

men by veele van dit Concilium vind , by aldien men alle deffelfs Hellin-

gen en beïluyten, na de geopenbaarde Goddelyke waarheyd , ter deege

zoude willen onderzoeken. Zy, de Patres zelfs , maakten haare uyt-

fpraaken alleen daar door geloofwaardig en onbedriegelyk > waar meede
men verbonden zoude zyn , cm haar in alles te moeten gelooven j om
dat ze zig zelfs, en haare vergaaderinge , voor de eenige waare Kerke
uytgaaven, op welke de H. Geejt ruftte , en door welke hy fprak. (V)

Cotïjiantyn zelfs nu, zoude het befluyt van dit concilium , teegens de Ai -

riaanen aangenoomen hebben ,als of het God zelfs hadde uytgqfprooken,

by aldien men Rufinus wil gelooven. En de andere , inzonderheyd de
Grieken , geeven dit i5V»0^,onbefchroomdelyk voor goddelyk , van God
ingegeeven, en JiÓ7cvivqw> uyt; ze hielden het ook , als een goddelyke,
algemeene, en onweederfpreekelyke richtfnoer van het geloove, voor
gantfeh onbedriegelyk. (0} Ja Gregorius de Groote , en andere , onder
de Latynen, zetten het, neevens de H. Schrift , in eene gelyke waarde
en kracht , het geene de Reyzer Jujiimanus in zyne wetten ook al opent-

lyk gedaan heeft. Zoo wyt was de Geeftelijkheyd toenmaals al van het

waare richtfnoer des geloofs afgeweeken , dat zy , door haare eygene in-

zettingen, die van God zelfs geheel en al vergaaten,en zig zelfs in Gods
plaatze op den throon ftelden. Hoe zeer nu alle deeze openbaare grou-

welen de andere partyen moogen geërgert en te rugge geftooten hebben ,

is licht te begrypen: nademaal deeze zich altyd op de klaare getuygenif-

fen der H- Schrift gewoon waaren te beroepen , en van hen iets derge-
lijks, weegens hunne nieuwe opgebragte woorden, afvorderden, en dier-

halven ook van hen niet overtuygd konden werden. Zoo dat het daar

na ook uyt alle de omftandigheeden onloochbaar is , dat 'er op dit con-

cilium , maar alleen rechte ellendige , en vervallene Leeraars zyn ge-

weeft , fchoon zy het pit van de gantfche kerk mochten heeten te wee-
zen.

14. Wanneer we nu verder den direÜeur of beftierder van dit Conci-

lium eens aanzien, zöo ftond het daar meede ook vry ilecht gefchaapen.

De
{m) Gelafius 1. c. Socrat.i. c.8. Sozom. 1. c. 2,2. (*) Diatopfi vu. ap. Gelalium 1. 'c.31.

(Rufinus 1. c.6.) (o) Athanafius ep. ad Epiö. Epifc. Cor. & ad Epifc. Afric. it. de Syn. Arim'.
& Selcuc. Gregor.Naz. Or.in Athanaf. Ambrofius lib.i. de fide Proleg. Concil.Ephel"& Chal-
cedon, in Adis &£pilt. Synodica. Apollinaris epiit. adBalil. M.ap. Cotelerium Tom. n.Mon,
Gr. p.91. (Gregorius M.lib.ep.) Juftinianus Novell.



VU.Hoofdjl. HISTORIE. 271

De Keyzer was, na zyn perzoon, zelfs noch ongedoopt, hy kwam maar J"^0,

zoo eeven van het vermoorden van zyn eyge Swaager Licimus te rugge,
Con(hn ,

hy liet zich ook van de Biffchoppen t'eenemaal regeeren, zoo als zy wil- «y.

den, en hy deed, haar ten gevalle, de onverantwoordelykfte dingen, br«kfn.

gel)k als wynu haaft naader zullen zien. Het geene ook daar door open-
baar is , door dien hy zoo haalt van zin weeder is verandert , en op de

uytfpraak van het veiichil heel hart heeft gedrongen , dat hy noch kort

te vooren als heel onvcrfchillend aanzag. De Geeftelykheyd nu hadde
het byzonder goed te doen , om dat hy haar niet dorft ftooren , door
dien hy noch niet gedoopt was, en alzoo noch geen volkoomenChriften
kon genaamd werden, en ook nog niet wilde gedoopt zyn, nademaal
hy zyn cygen belang daar in vond. Waarom ook een zeeker Hiftorie

Schiyier zeer wel daar van (preekt; zeggende, de Keyzer heeft het beiluyt

der Biffchoppen zoo maar aangenoomen. (p^) Aangaande de geeftelyke

zaaken wierd Ofius van de meefte voor Prefident aangenoomen , door ofius '

clicn hy in deeze verfchillen wel het meefte te doen hadde , en alzoo de
belle weetenfehap daar van hadde gehad. Nu wil ik niet zeggen , hoe
de Papiften haare heerfchappye hier door zoeken te bekragtigen , voor-

geevende, dat Ofius in plaats van Paus Silvefter , het bewind daar van
heeft gehad, (_q) Want deeze dwaasheyd vervalt van zig zelven,door
dien zy niets, als maar alleen in fchyn, aan te wyzen hadde, en dat 'er

ook na de bekentenifle van alle oude Schryvers , twee Roomfche Ouder-
lingen, naamelyk ViUts en Vincenttus, daar by geweeft zyn. (V) Doch
dit is veel noodigcr aan te merken , wat hier boven van deezen Ofius ,en

van zyn beleyd, en wel inzonderheyd van zyn afval tot de Arriamfte-

?ye is verhaalt, voor zoo verre hy als een Opper-bejlierder van het Con-
cilie was aan te zien. Daar Eufebius in teegendeel weluytdrukkelykvan
veele «z&tfyoisoïPrcfidenten van dit Synode gewag maakt, en buyten dat

ook den geenen , die den Keyzer eerft hadde aangefprooken , en die het

woord voor haar allen hadde ge voert , niet eens by zyn naam noemd.
Om welke reede eenige hem ook voor Euftathius van Antiochie houden ,

(V) andere voor Alexander, (t) en zommige weederom , voor Eufebius

de Hijlorie Schryver zelfs. («) Het is wel te vermoeden , enuyt dehoe-
daanigheyd der zelve Bijjchoppen in 't algemeen, wel te befluyten , dat

de eene den ander niet heel gaarne wilde wyken , by aldien de Keyzer
zelfs met zyn gezag, de eene niet voor den ander gefteld hadde. Waar-
om men ook heel wel aanmerkt, dat Eufebius zelfs uyt nyd , Euftathius

niet heeft willen noemen, door dien hy voor hem tot het Bifdom van
Antiochie was verkooren. (x) De Keyzer nu zoude zelfs den yver en af- Yver der

gunft deezer Biffchoppen onder malkanderen , weegens de voorzittinge, by*'"«'v

en andere ongeleegenheeden , wel hebben willen verhoeden, waarom hy
ook deeze yverige en heete hoofden zoodikmaals en zoo beweegelyk tot

eene onderlinge vreede hadde vermaant, en al voort in 't begin des Con-

cilmms begeert , dat een ieder zyn vrye ftem daar in zoude hebben ; het

geene echter heel flecht in acht genoomen wierd , gelyk als het eynde
van het Concilium ook wel heeft doen zien. (y) Want het gekyf der

Geeftelykheyd ging zoo aanftonds alle maat zoo verre tebooven, dat

/. Deel. N n de

(/>) Sulpicius Scver. lib. il. (<j) Baronius Ann. CCCXXV. n. 20. Spondanus ad H. A.
Pcrronius. Valelius ad Socr. Maimburgius de vera Eccl. c. 9. (r) Soiom. Trip. Hili n.c. 11.

Eufehiusiu. Vit.C- M.c.7. Aöa Concil.Nicen. (Eufebius 11 i.c. iaJ Ibid.c.11. (jjTheodor.
Ie. 7. (t) Mopfvelknus ap. Nicetam Choniatcm Thefaur. Orthod. Fid. lib. v.c. 7. («) So-
zomen.l.c.18. (x) Baronius 1. c. n. 5-4. (y) Ambrorius ep. 32. Socrar. 1. c. 8. Sozom. I.c.17.

Theodor. I.07.
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f"* f
cc - de Keyzer genoeg daar meede te doen hadde , en echter geen goeden

uytflag altoos daar van te gemoed kon zien. («)

1 5 . Verders werd 'er wel , als een groote grond van lof , eenig

gewag gemaakt , dat 'er zommige Bekenners op het Conciïium mee-

de teegenwoordig geweeft zouden zyn , naamelyk , Paphnutins en Spi-

raphnu. ridion. De eerfte zoude noch onder de Heydenfche vervolgingen, een

oog verlooren , en in de Bergwerken gearbeyd hebben, (a) Doch het is

ook van hem met eene niet te loochenen , dat hy de SecJe der Meletiaa-

nen is toegedaan geweeft , die teegen Alexander , en zyne partye , was

aangekant j en die ook van het Conciïium zelfs zyn veroordeelt gewor-

den. (b~) En dit is wel zoo veel te zeekerder van hem , door dien hy

het gantfche Conciïium, aangaande den Echten-ftaat derPriefters, heeft

teegengeiprooken , alwaar zy hem, zonder twyrfel weegens zynen ou-

derdom en aanzien , wel iets meer als anders hebben toe gegeéven ; maar

inzonderheyd , om dat zy wel zaagen , dat Confiantyn zelfs hem , van

weegen zyne uytgeftaane fmerten, in eene groote waarde hield. De an-

'Spiridion. dere, Sptridion, zoude na de meeninge van zommige Schryvers, maar

een Leek zyn geweeft , die de Bijfchoppen zoo befchaamt maakte , en

den IVysgeer alleen den mond geftopt heefe , na dat die alle hem niets

meer wilten te antwoorden j (f) zoo dat zich alzoo het Conciïium van

deeze beyde eygentlyk heel weynig te beroemen hadde , en noch veel

minder, haare verdienften of gezag heel zeer aan te neemen, door dien

het by na altyd van haar gevoelen eerft is afgegaan , dat daar na weeder

door hen moeft verbeetert werden. Dat ook de teegenwoordigheyd van

deeze Bekenners tot de geloofwaardigheyd van het Conciïium zelfs niets

altoos doed , zulks blykt ook daar uyt, dewyl de Arriaanen desgelyks

ook zulke Martelaaren op haar Conciïium hebben gehad , naamelyk ,

Theodorus van Perinthus , die onder Licinus te Heraclea hadde gelee-

den. (J) En dit nu is van de leedemaaten deezer Kerkelyke vergaade-

ringe aan te merken.

nandeiin- ió. Wat nu haare verrichtingen , en deflelfs inzichten aangaat ; alles

Go
n
ndw was daar °P maar alleen aangezien, dat de andere partye t'eenemaal ver-

worpen en veroordeeld zoude werden, en zulks wel, zoo als het denaarti

moeft hebben , op den naam van alle de Catholyke Kerken. Die geene

nu , welke , onder de Bijfchoppen , zig daar toe niet wilden verftaan , werden

Het onder, van de Schryvers onderfcheydentlyk genaamd. Zommige gedenken maar

de
h

t

r

Ar-
n

alleen van vyf der zelve j (e) eenige van 22 zulke mannen, en zo voort.

vinh« ^ lt *s a1ltoos ten minften gewis , dat men op het conciïium zelfs eenen
conciïium. zonderlingen ernft en yver teegens de partye der Arriaanen heeft laaten

blyken, dat ook de meefte der zelve, uyt vreeze voor de gedreygde ver-

volgingen , en weegens den affchuwelyken oproer , die de rechtgeloovige

verwekten, (f) het conciïium hebben onderfchreeven , en , dat zy ook
wel het woord ó/xQiécn(8p,(höwoioiiJïos) daar tegen over fchreeven, en de toen-
maals opgeftelde belydenifle des geloofs wel meede toeftemden , doch egter

geenzins, de ballingfchap van Arrius, die aldaar ook met eene over her

was beflootcn en vaft-gefteld. Want Eufebius van Nicomedia ,en Theogri

van Nicaa, protefieerden wel uytdrukkelyk daar teegen , en ze wierden
verjaagt, daarom ook van haare Gemeentens verdreeven. (g~) Maar het ging daar

zoo onordentelyk meede toe , dat men het boek van Arrius , 'genaamd

Iha-
(z) EufebiiH in. V.C.M. Socrates l.c.8. Theodorus l.c. («) Socrat. t.c. 8. Soiomen.

r.c.10. (b) EtSiphali. hasr. 69. (c) Martyrol. Róm. d. 9. Kal. Jan. (d) Gclalius lib. 1 i.c. 7.

Theodor. n.c.8. (e) Socrat. 1. c.9. Thcodor. 1. c. 8.9. Poütia Patrum ap. Photium Cod.
Hibl. (f) Theodoritus i.c. 7. (g) Idem c.8.9. Philóftórg. 1. c. 10. Sozom. i.c. ai. Socrat.
i.c.14. Nicetas Thefaur.Orthod. v.c. 8. Sulpic. Sever. 11. c. ro.
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Thalia, gantfch niet wilde laaten leezen , waar uyt echter zyne ftellin- J*«ccc.

gen en gronden wel het befte hadden konnen gekend en onderzocht wer-
den. Ja Athanafius zelfs betuygd, hoe de Arriaanen , op het veelvuldig

aanhouden der rechtgeloovige naauwelyks eens ter deege hebben konnen
of derven fpreeken, door dien men al zoo voort zooonbezuyfttegens haar

hadde te werk gegaan, dat ze wel genoodzaakt wierden om ftil te moe-
ten zwygen, en haar onrecht daar door teopenbaaren. (h) Eufebius zelfs

was voor heene volkoomcn met de Arriaanen eens geweeft , dog hy wierd
daar na wel genoodzaakt, om het weeder te moeten herroepen. Hiertee- fa«%utfi

gen wierd huzoius , een Diaken van Alexandrie , van zijn ampt afge-

zet. (V) gelyk ook Carpus, met Secundus , welke Alexander te vooren
op zyn eyge Synodus al gedoemd hadde. Ql) En daar meede wierd dan
den dwang, ontrent geloofs- en geweetens-zaaken > door het gezag des

Keyzersi en de gantfche rechtgeloovige Geeftelykheyd, vlak teegen de
klaare Goddelyke wille , en de leere van Chriftus aan , t'eenemaal vaft

gefteld. Daar zich naaderhand zWcgeefielyke tyrannen op hebben beroe-

pen, wanneer ze zoo veele ongelukken en rampzaaligheeden ten allen

tyden in de Kerken hebben veroorzaakt en aangeftookt.

27. Onder deeze aanitootelykheeden nu , waar door 'er veele vanhaar Nieu*e

van de aanneeminge van dit ConciUum wierden te rugge gehouden , was
wel de grootfte, dat ze zommige nieuw-uyt-gevondene geloofs woorden
en termen moeften toeftaan , die zy echter nergens, inde geheele Schrift

konden vinden, gelyk als Athana[ms zulks heel wel aanmerkt. (/) Want
Eufebius , die eeril over deeze woorden zeer verontwaardigd geworden
was, betuygd wel uytdrukkelyk , dat 'er op het ConciUum een zeekere
anathematijmuS) of ban-vloek, teegens die geeneuytgefprooken was ge-

worden, welke eenige diergelyke woorden gebruykten,diein de Heylige

Schrift niet Honden, als waar door de Gemeentens maar verwert en tot

fcheuringen wierden bewoogen. (/») Gelyk als daar ook hier booven al

eenig gewag van gemaakt is , dat Alexander , door eene nieuwe ipitsvinnig-

heyd deezen grooten kryg eerft geftookt heeft. Niet teegenftaande dit

alles nu zoo handelden de Vaders zelfs in 't eerfte teegen deeze nieuwig-
heyd , met een gebod , dat met een vloek verzeegeld was , en ze voer-

den, in dit ConciUum , de termen, iJi* of 'jueezen , en e/«2wi@- of gelijk <;,««»,'£•,©•<.<

weezendlijk, in, alleen daarom, gelyk het de Schryvers ook belyden ,

om daar door de ftoutheyd der Ketteren (welke zich altoos op den By-
bel benepen} wat in te toornen , en haare befchuldigingen af te wenden.
(ji) En om die reede gaf men ook daar na allengskens deeze woorden!

voor duydelyker uyt , (V) dewyl men zag , dat de Arriaanen daar toe

geenzins verftaan wilden, (jï) om hen in alles daar door reegel-recht te

keer te gaan. Daar dan deeze uyt-gevondene woorden als een recht ken->

teeken wierden , waar door men de zoo genaamde Ketters van de recht-

geloovige konde en moeft onderfcheyden. Ja men noemde het woord
e7"*'<n@" een recht Sibbolet , waar door alle rechtgeloovige bekend wier- Hecmi^

den, en waar meede men, als met een uytgetoogen zwaard , de ketters ro?
k

zelfs het hoofd meende af te houwen , alhoewel het echter noch altyd

ftaan bleef. (^} Al wie nu dit woord meede bekende , die wierd voor

een goed Chriflcn, en voor heylig en zalig uytgefprooken. Zoovolkoo-
men hing nu het Chrtjïendom, het rechte geloove , en het werk der zaa-

ligheyd, volgens deeze inzettingen, aan de uytterlyke nafpreekinge van
Nn 2 het

(h) Athanaf. deer. Syn.Nic. adv. Arian. (i) Theodor. iv..o zz. (i) Athanaf Apol. u.
& Socrat. i.c. 14. (7) Soiomen. 1. c. 21. Athanaf. de Deer. Syn. Nicen. (m) ÏTufeb. ep. ad
Csefar. ap. Socrat. 1. c. 8. (») Epift. Synod. Antioch. ap. Sozom. vi.c.4. Theod. u.cap.>&
(e) Athanaf. 1. c. (/>) Aoabroiius Hb. 1 1 1 . de üd* ad Gut. e. 7. (?) Ibidem.
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}
S «r ccc. het zelve, ja, aan dit eenig woordeke alleen. Al wie daar met toe ver-

ftaan kon, die wierd, als een onchrifien, ketter, en lafteraar, verdoemd

en vervolgd. Ja dit eenige woord was een langen tyd achter een , onder

de Chrijlenen zulk een twift-appel , waar over dikmaals grouwelyke on*

'-.cnigheyd, moord, en bloedige oorloogen ontftaan zyn. Waar by dan

ook de duyvel volkoomentlyk de meefter fpeelde, en, 'onder den naam van

het rechte geloove, zyn ryk fchrikkelyk uytbreydde. Waarom Lutherus

zelfs ook met groote reede deeze termen geenzins heeft willen goed

ren, en, om deeze oorzaak ook, van de Rapiften veel heeft moeten lyL

den (Tom. n. Witteb. lat. fok 252.)
v«detf • 18. Hoe konden echter deeze ellendige lieden toen ter tyd anders doen,
dl" by

' als om enkele woorden met eikanderen over hoop leggen , door dien ze

nu al over langen tyd van het waare Chrijtendom , en zyn kracht-daade*-

lykheyd , op de uytrerlyken fchyn en woorden alken vervallen waarem
De rechtgeloovige 'wilden met geweld het aanzien hebben , als of zy al-

leen de eere van Clorijius redden , om dat ze van hem beleeden , dat hy

met den Vader gelyk-iveezend was : maar zy bedachten echter niet , hoe

zy den zachtmoedigen en lieftelyken Heyland daar door maar te meer on-
der de ongeloovige fmaad aandeeden , wanneer ze zynen uytgedrukten

wille, aangaande de liefde der vyanden , en de zachtmocdigheyd . zod-

reukeloos tT'eenemaal overtraaden. Met mond en pen bekenden zy hem
wel voor zulk een groot heer , ze wilden ook andere wel met pewekf

E* <Q

daar tos dwingen , maar met het herte en met 'er daad zelve , en lieten

zy hem geenzins over haar heerichen , en ergerden , met haare ortfe

vaardige, en meeftendeels ongerymde manieren van doen , de zwakke1

a« Ar-
en en ongel°ovige boeven alle maaten. De andere partye nu kon haar be-

gijnen, lang onmoogelyk in haaren uytfpraak niet vinden , en ze feheen zig wel
aan de Schrift te willen houden , dog met eene ook haar evge vernuft té

willen op volgen , waar toe Arrius. ook wel inzonderheyd door zy~

ne Reedc-konfi wierd gebragt. Daar- 'er nu van beyde de zyden , Van'

weegen de liefde en vreede zoo zeer gemift wierd , en niemand den an-

der iets het minfte wilde toegeeven , zoo plaagden zy malkandere» zelfty

zonder eenige oorzaak , en deeden eikandere maar vergee-ffeke moeyfé'

aan. Orrderniiïchen alhoewel de Arriaanen ook al in reële , en inzon-'

derheyd in haare eygene meeningen , zondigden , zoo was dog in de

prafiyke zelfs wel het groot fte-ongelyk by de rechtgeloovige , die

daar beneevens ook op het uytterlyke geweld verlieten , niet eens den-»

kende, dat het blad haaft wel weeder Kon omkeeren , en 'dat de andere

partye haar als dan met de zélve maate weeder zoude inmeeten. Het
ailerichrikkelijkfte was, de ovefgroote ergernis, welke deêzë voofna?m-

- fte Leeraars aan de gantfche Chriftenheyd gaaven , daar alle de oogen op
haar alleen gericht, en een Chrijtelyken en verftandigen handel en wandel

van haar Verwachtende waaren , dog niets anders van haat , als loutere

ellende en verftooringe ervaaren moeden.
tfieuwif.- iq. De andere partye nu klaagde geweldig, dat men haar zulke woof-.

gei
yd

o'fs den wilde opdringen , die in de geheele H. Schrift nergens gefchrceve'rt
formuiie-

ftoti(}en - en <$je noch daar en booven van de oude Ketters bedacht waa-

ren, en gebniykt wierden. Daar dog den Apefiel Faidus zelfs-wilde heb-

ben , dat men zig aan het voorbeeld der gejonde leere Zouck houden.

Zy betuygden ook"wel errtftelijk, dat zy alteen de uytdrukkinge der H.
Schrift tot een grond wilden aan-neemen. (q) Nu wilden de rechtgeloo-

%£%?. vige Vtócts wc > met töeftaan, dat dit woord GpM&& van de Ketters ooit
4

ouden

(f) Maximus ap. Augttft. 'iftit. IH>, cotitr. «tfifi.
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jouden zyn gebruykt geworden, en zeyden daarom des te liever, dat de ^"m
00,

fticeenjehc Vaders dit nauwe woord Homoovjlm maar alleen teegens de
Aruaanen hadden gemaakt ; gelyk als Avgtijlmus en Fulgentms wel dui-
delyk zeggen- (r) -enden ook met eene , dat hier na op het Arri-
miuaife Concilium, dit woord, door dien het zoo uyttermaate nieuw was,

recht wel is \
1 geworden, (j) Want aldaar had de Keyzer

CoHJtmtins het woord &/*, als een twyfrelachcige en ongegronde manie-
je van ipreeken , welk n booven uyt de Schrift noch niet eens ge-
aoomen was , verworpen > (of hy fchoon de zaak zelfs heeft hiaten

..) (f) On hen omfchuldigden zy het echter daar meede, dat
dit woord wel eerft nieuw gemaakt, maar de zaak zelfs echter oud ge-
poeg was, Verders, dat men uyt nood deeze ftellinge wel wyder had-
de moeren uytvoeren , op dat eevenwel de leere zelfs niet rnochte

uytgerceyt werden. ;'V) Gelyk als Athanafius ook zelfs bekent

,

dit hy deeze woorden nergens in de Schrift gevonden of geleezen

heeft, (x) Desgelyks gedenken ook de andere, hoe dit woord altydvan £^t[

de ergfte Ketters is gcbruykt gewordea > traarewa ze ook zulk een affehrik ters
|
e-

daarvan raoeften hebben , en de rechtgeloovige daarom Hemoufiaften , «roSen.
8**

Sabï , Santofatc/iuianen en VhoUuiaanen noemden. Zoo dat Hila-

rtus ?x\'^ van Paulus S'amofatems geftry-gt , dat hy het Haiiooujïcn be-

kent heeft , (y) en Vtgilius noemt daarom den Ketter Photi-ius een Ho-
(iy doordien hy de menfcheiyke natuur van Cfariitus Goode zelfs

gelyk maakt, (z) Om daar noch van te zwygen , dat dit zelve woord

"

van i,uoixr;<&* (kom&ovfios) al 111 de voorgaande eeuwe rafï de Alarciowten

is gebruykt geworden , orn de gelykheyd Godes met de Engelen ; ge-

lyk meede van de Valeniimaanen , Gwftict ,Ptolemavs , Heracieen,Theo-

, de Sabelliaaneny Manlekkers > en meer andere , welke, benee-

Vens haare fteliingen , by de rechtgeloovige al over langen ryd waaren

ördeeit geweeft. (0)
20, Op deeze tecgtnwqrpingc echter , naamelyk , dat het Concilium '*"

3l

v<£"
t

van Ar.tiochie tecsen Samoiatenus hei d homoovfïos nu reeds al ver- vorpcaje-

worpen hadde , antwoordde Athartafhs zeer twyffelachtig : Dat men
met deeze oude Leeraars daar over niet behoorde te twiften , om dat zy *™™n

A~

evenwel Oud-vaders geweeft waaren ; en dat het niet heylig ofwel zou- £u
tha"-

deuytkoomen, wanneer men wilde zegden, die, naamelyk de Sawöja-

tentddnen, hadden wei, en deeze, de rechtgeloovige Oud-v.aders hadden

kwaalyk gefprooken , want zy waaren alle nu reeds in Chriftus ont-

flaapen. (6) Daar by hy dan dit noch openb*arlyk,als een vafte grond,

voor af fielt* dat de meeile hoop , ais die in een Concilium verzamelt

is, e;elyk heeft, en de andere, die zich niet genoeg konnen weeren, on-

gelyk hebben. Als meede, dat die geene, welke nu reeds gefturven waa-

ren ,
geen ongelyk' altoos moeft nagegeeven werden , maar dat men alles,

Jer onderlcheid,van hen moeft aanneeraen. Welke beyde ftelimgen ech- Jt

00
d
ldcr: "

ter de rechtgeloovige van die veelvuldige en groote Concüien der Arriaa-

ncr. meer wilden goed keuren , en die ook geen verftandigmenfeh

teeftaan kan. Ondertuflchen dreef de Satan nu recht zyn fpel met
e en diergelyke woorden-twift , na dat men eens van de rechte een-

Toudighevd en kracht des geloofs was afgeweekett Want daar de recht-

Mn 3 ge-

nt.Refffad obj. 7- Arian. (s) Aüguflin. lib. ui. adv

MaXim e 14. (t) Sn'pic. Scv. lib.11. p.211. (rt) Vigilius Tapfitan. Dial.coram Probo inter

Arium & l
j rloehicK in Synodica ap. Qöteleriurfi Tom. 11. Mon. £cc!. Gr. p 101.

(<) Athauaf. cp.ad Syn.Anm. & Sek-uc.
(f)

Hitarms L.«fe
1Syn©di fz.) Vigil. Tapfitan. l.m.

deT r
1 Urijjenes I. in jobum & Johan. kenaeus lib xv, Gtetn- Aki, lib, ïi Stront

(i>) Athan-af. Ep.de Syn.Scleuc.&Arian. (Theodor. in.'
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' geloovige meenden, de zuyvere leere door deeze bewoordinge recht wel

beveftigt te hebben , zoo was het echter maar om een eenig Jlreepje of

i'ota te doen, dat het gantfche concilium , beneevens het geheele formu-

lier des geloofs ^ op eenmaal en teffens verlooren ging. Onaangezien zy

nu noch altyd op het gezonde verftand van dit woord bleeven dringen

,

dat ze zelfs eerft hadden bedacht, tot beveftiginge van haare zaak , ge-

lyk als BafiUus wel uytdrukkelyk zegd , in zyn 4,i
tte

. Brief. Want , on-

der de Regeeringe van Conftantius , ftelden de Arriaanen , in de plaats

van lfioü<rii&, het woord ó/to«<n(gi» , dat een gelijk weezen beteekent. Daar

meede nu lieten zich veele kleyn verftandige menfchen zoodaanig van-

gen , dat zy het aannaamen , in die meeninge , dat ze heele goe-

de rechtgeloovige lieden waaren. Daar Conftantius maar alleen deeze

wyze van fpreeken , en geenzins de zaak zelfs , verwierp , gelyk als

Jheodoretus wel uytdrukkelyk getuygt. (c) Eyndelyk fcheenen zy op
het Synode van Seleucia noch al meer opregtigheyd en zorgvuldigheyd

voor ergernis te bewyzen , wanneer ze aldaar beflooten : „ Door dien

„ beyde die woorden , zoo wel èfioé<n(&* (homooufios) als c^uoisoï©-» (ho-

„moioufios) zoo veel onru ft verwekten , zoo zoude voortaan het eene

„ zoo wel als het andere afgefchaft en vergeeten werden , als meede het

„ woord van ewiioi©» , of, dat de Zoon den Vader ongelyk was , verwor-

„ pen zyn. Want dat hy hem in alles gelyk was, door dien hy, volgensde

«Schrift, het eevenbeeld van de onzichtbaareGod wierd genaamd. (^)
21. Dit waaren dan alle de verrichtingen van zoo veele Bijfchoppen-,

naamelyk, dat zy een enkel woordeke hadden verzonnen , en als geca-

nomfeert , dat echter voor de geweetens tot een Jlrik , en voor de on-

voorzichtige tot een val moeft dienen , wanneer zy niet rechtgeloovige

moeften heeten. Al wie zich niet zoo terftond onder het jok van dit

voorgefchreevene/(?r»ïz///>r wilde buygen, die kon toen ter tyd , noch
aan het Hof, noch ergens anders , geruft heene gaan , zoo lang als het

zwakke gebouw van dit Concilium ftand greep , het geene echter ook

HetNi . niet lang duurde. Want, met en neevens deeze woorden wierd 'er nog

"mboium, een gantfch Symbolum, of Geloofs-belydenis, op het Concilium vervaar-

rYlTd ^& ' wakers affchriften men zoo wel in de Griekfche als andere taaien

,

affchriftcn zeer onderfcheyden en verfchillende heeft, die, of van de Schryvers na

haar eygen welgevallen verandert , of anders zoo zeer ongelyk afge-

fchreeven geworden zyn. Daar niet alleen het hoofd woord ó/*o»n©« by
veelen t'eenemaal uytgelaaten is , (Y) het geene andere weeder daar in

gezet hebben:
(f)

maar, waar in zelfs ook het punt van de Godheyd des

H.Geefts, heel verzweegen en uytgelaaten is geworden. Waar van men
deeze reede geeft , om dat die vraage toenmaals noch niet voorgewor-

pen of bekend was. (g) Doch andere willen veel eer daar uyt befluyten

,

dat men toen ter tyd overal t'eenemaal van een en het zelve gevoelen

hier ontrent zoude zyn geweeft , en dat deeze ftryd , aangaande de God-
heyd des Heyligen Geejis , door een deel difputeerens of reede-twiftinge by
de menfchen zoude veroorzaakt zyn , gelyk als het naderhand ook met de
Macedomaanen is voorgevallen. Ondertuflchen is hier ontrent aan te

merken , hoe dit Ntceenfche fymbolum , ten deele door dreigementen en
ilrafFen, die wy nu zoo aanftonds zullen gaan bezien, en ten deele door
beloften , van de meefte is aangenoomen geworden : en een zeeker Schry-
ver zegt daar niet ten onrechte van , Dat de menfchen in 't gemeen toen-

maals
(c) Sulp.Sev. 1. ii. (d) Athanaf. l.c. Socrat. n.c.40. Sozomen. iv. c. 22.Epiphan.ha:r. 73.

(e) Socrat. t. c.8. Athanaf. cp.ad Jovin.de fide. Hilarius l. de Syn.Bafilius M.ep. 60. ad Eccl.

Antioch. Gregor. Naz. lib.de fide. (ƒ ) Theodor. l.c. ti. Epiphan. *«y«u ëy«vf . (g) Gregor.
Nai.ep. ad Clidonium. BafiliusM. ep.oo.6c78.
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maals van zoodaanig een aart engevotlen vaaren , om -zich feenemaal na ]'"cd'
c '

baaren Keyzer hier mne te voegen ; en. zulks noch vel des te meerder , door

dien ze zoo v.yttermaaten veel voordeel daar by te gemoet zaagen , nadien

het gemeene volk doch in't gemeengewoon is , om zich na hunne averhee-

*

ren te voegen tn te draaijen. (hj Verders wierd in 't gemeen de booven- "Hg**
gemelde Üfius voor den Auteur of infteller van dit Jymbolum van Nice- del-U.

nen gehouden, die doch echter hier namaals weeder een Arriaans fym-
bolum op het Syrmicnfe fynode heeft gemaakt. (1) Andere fchryven het

Macarius , den BiiVchop van Jerujalem toe , (k) die ook een lief-

hebber van Ongenes was , en van de andere y veraars heel zeer is be-

ftreeden geworden. Waar van elders nog breeder zal gefprooken wer-

den, gelyk als ook van de byvoegzelcn, die hy op het fyuode van Con-

Jtantinopolcn, daar nog heeft by gevoegt.

22. Booven dit alles meende men verder op dit Concilitim een heel "yijf.
4"

goed werk te doen, wanneer men aan alle en een ieder Chriften opleid- f«ft«

de, het F'anjch-ferji op een en dezelve tyd te moeten houden, en daar
cr"

het zoo veele ïoo.jaaren te vooren , niet alleen na de omilandighecden ,

maar ook in zich zelven , in eene Chriftelyke vryheyd bcruft hadde,

zoo wierd daar nu ook al door zulk eene geweldige inzettinge , een

dwang en menfehen-jok van gemaakt, zoo dat die van 't Ocfien hierdoor

nu genoodzaakt wierden , om zich na dcRoomfche wyze te moeten fchik-

ken. (/) Conflantyn fchikte ten dien eynde zelfs een lang gefchrift aan

alle zyne onderdaanen af, en zette deeze naar volgende oorzaaken daar

van tot een grond: „(1) Men moefi , zegd hy, met de booze Jooden nu

„ niets meer gemeen hebben , die hy daar op zeer vyandig en bitter be-

„fchryft. (2) Het gebeurde zomtyds -wel , dat men met de Jooden het

„Pajcha tweemaal hield, het geene hy nimmermeer zoude lijden. Verders

i,voegde het ook (3) niet wel, dat op een en dezelve dag zommige zouden

„vajten en bidden , en andere daaren teegen gafiercyen houden. Waarmee-
de hy de verdorve aart der Feeftdagen aanteekent, en die ook, als toe-

„gelaaten ,gced vind. (4.) Hier toe nu zoekt hy een ieder te verbinden,

„door dien de Chriflenen alles aan den wille vanGod zelfs moeflen toefchry-

„ven, wat 'er op de heylige Concilien der Bi/Jchoppen wierd bejlooten. C)p

deeze wyze dan wierd 'er aan de gewillen altyd de eene ftrik voor en de

andere na om den hals geworpen , daar toe ook dit Concilitim in veele

zaaken heel veel gewichts bybragt. (m) Dit alles nu gaf noch al verder

geieegenheyd om meer Ketters te maaken , door dien men alle die gee-

ne, welke zich door zulke en diergelyke inzettingen niet wilden laaten

vangen , onder den naam der Quartadecunanen overal verwierp en ver- ^a

a"ên!"

volgde, (yi) Verders wilde men ook al op dit Concilitim de ftryd met

MeletittSi een Bijjchop te Lycus> in het land van Thebdis, afdoen , van MdéiiS?

welken wy hier onder nog iets uytvoeriglyker zullen handelen. Deeze

nu was van Petrus , de Biffchop van Alexandrie , afgezet , en hy wierd

noch daar en booven van dit Synode van zyn rechten berooft , zoo dat

hy maar alleen debloote naam van een Bifïchop behield. (0} En dit al-

les, gelyk men het noemde, noch uyt loutere genaade , om dat hy den

Biflchop wat te na was gekoomen, en .daar dooreene zeer groote zonde,

na men geloofde, begaan hadde. Die geene nu welke hy hadde inge-

fteld, wierden voor de aldergeringftc onder de Kerken-Dienaars ver-

klaart,

ii>) Sichardus nd ConfefT Conftantini prsf. (i) Athanaf. ep. ad. Solit. Vit. agend. Vid. Ba-

roaias-Ann. CCCXXV. n. 73. (*) Jofepbus iEgyptius prsf. ad Can. Conc. Arab. conf. Selde-

nasin Eccl.-Ofig. p. 71. (/') Epillol.Syuodi ap. Thcodor.I.c.9. A&anaCde Syn.&ep.ad Afric;

Epipïuii.jw.69. (m) Socrat. i.c.9. Theod.i. c. 10. (w) Epiphao. her- iiï.n.<).St. 14. («) Ep.

Synod.ap.Theod.i. c.9. & Socrat. 1. c.9. Athanaf. Apol.li.
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klaart, en aan die van jftexandrie onderworpen. Zoo dat Alexar/der hier

by over al zyn voordeel hadde, en de zaaken van Meletius met kragt en

geweld onderdrukt wierden.

23. Zoo dat ook deezen Biflchop door eenbyzondere canon ofreege! }

in zyne heerfchappye over Egypten, Lybie en Pentapolis , beveiligt , en

aan de overige haare gewaande eere defgelyks vaft gefteld wierd. (p)
OndertuiTchen was 'er weegens den rang , en andere voorregten , met

vechten en fmyten geen eynde, en men zogt te vergeefs alle verdere on-

heylen voor te koomen. Waar door eenige, niet zonder oorzaak, aan-

merken, dat de heerfchappye van den eenen Biflchop over de andere,

door dit Concilium eerft opgekoomen is. Ten minften maaken de Pa-
raufdom. pijlen altoos heel veel gewoel daar meede,en ze zoeken een vallen grond

voor haaren Primaat of Opper-Kerkvoogd , daar in te vinden , (q) en ze

flryden ook, uyt alle haar magt , om dit zelve gezag, met alle diegee-

ne , welke in de heerfchappye over de geweerens eenig belang neemen.

Een gaauw Man onder haar bekent ook gaarne, dat men, voor dit Con-

cilium heel weynig opzigt of reflexie op deRoomfcheKerk heeft gemaakt,

en dat ook deeze zelve Kerkelyke opperheerfchappye dierhalven door

en na het zelve Concilium eerli aangevangen heeft , na dat , door Con-

fiantyn, de zeetel des Ryks van daar eerft was weggenoomen geworden.

(V) Zoo mag het ook wel eene regte dwaaze ordmantie geweeft zyn ,

wanneer de Biflchoppen haare ongerymde eergierigheyd met deeze uyt-

fpraak zoo taftelyk voorgefteld hebben : De Geejlelykheyd moet een voor-

beeld der heemelfche ordevertoonen; de Bijfchop moet de plaats in hebben ,

als het hoofd van die Gemeene , die hy heeft aatigenoomen. De Ouderling

moet de plaats en rang der Seraphim, en de Diaken die van de Cberubim

behouden. Maar de Dienaar zal deeze alle opwachten, (j) Het was naa-

melyk de Heeren Vaders daarom te doen , zoo wel in de beveftiginge

van de reyne leere, als ontrent de andere toebereydzelen , dat zy niec

alleen van haare eere en voordeel niets altoos weg gaaven , maar ook,
van toe te zien , dat zy nog al meer allengskens mogten aanwinnen : ge-

lyk als alle haar bedryf en befluyten zulks ook heel wel uytwyzen , die

ook t'eenemaal vol van bygeloove, eygenzinaigheyd , heerfchzugt over

de geweetens, tyrannye , kettermaakerye , en andere geringere dwaas-

heeden zyn ,met welke ook geene verftandige menfehen ergens in te vree-

de konnen zyn. Ik fwyge wat men hier na nog al , onder het gezag van
dit Concilium , voor dwaaze decreeten of befluyten , en canones of ree-

gels, heeft willen verkoopen, en de lieden opdringen ; daar men deeze

zotheyd noch heeft by gedaan , dat men heeft uytgeftrooit , dat twee
geftorvene Biflchoppen het Concilium noch na haar dood onderfchreeven

hadden , toen men haar in haar graf had gelegd. Over welke grouwe-

lyke en botte leugen zig eenige liefhebbers zelfs moeten fchaamen. (t).

24. Nu is 'er wel heel veel roemens , aangaande de gewenfehte uyt-

flag van dit Concilium , hoe dat Confiantyn zelfs, op het goedvinden van
de BiiTchoppen, alles met brieven en zeegelen heeft bekragtigt. (V) Hy
betoonde ook zyne groote vreugde daar over, onthaalde de Biflchoppen

nochmaals op het prachtigfte , en liet haar wel bclaaden , en begiftigd ,

van zich gaan. (V) Dit bedryf nu alleen , was de Biflchoppen veel aan-

genaamer, als iets anders , maar bereykte echter op verre na niet de be-

hoorelyke uytwerkinge van een Concilium: aangezien deeze aan zich zel-

ven
(/>) Concil. Nicen. c.6. (f) Bellarm. lib.11. dePont.Rom.c.13. Baronius Ann. CCCXXV.

n. 126. 129. Spondanus ibid. [r) /Eneas Sylvius. (s) Diacypoli ap. Gelaf. lib. i.c.qo. (*)Ba-
ronius l.c. n. 18. («) Eufebius 111. Vit. C.M. c. 20. 21. iv.c.27. (*) Ibid. ui. 0.14.15-. 20.

Sozom.i.c.24. Theodor. 1. c. 11. Gelalius l.c.
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ven niet ellendiger, nog voor de Kerk verderfFelyker hadde konnen zyn. /"cd?
C"

De Geleerde bekennen gaarne , dat de Arriaancn noch nooit machtiger is2«r ei.

zyn geweeft, als kort na deezen tyd, ja daar is een onverbeetcrlyk kwaad '" '8 '

in de Kerken uyt ontftaan. (y~) Den uytflag is zoo gantfch treurig en

ellendig geweeft , dat Conjlantyn al terftont daar op alle deeze afta of be-

fluyten herroepen , Athanafius zelfs in ellende verjaagd , de Arriaanen

daar en teegen weeder aangenoomen , en een groot jammer aangerecht

heeft, (jz) En de Oude zelfs belyden in 't algemeen , dat door dit , en En onnut,

de andere Concilien niets altoos uytgerecht is, nademaal de veroordeelde

partye daarom haare gewaande ongeloovigheyd niet heeft afgedaan , nog
de rechtgeloovige ook niets het minlle van haar eygegeloove hebben toe-

gegeeven. (/?) Ja de cerfte hebben veel eer van haare partyen zelfs het ja fchade-

kettermaaken en vervolgen, ontrent zaaken van den Godsdienft geleerd,
lljk "

en haar gelyk met gelyk naderhand vergolden. Zoo hielp het , onder de
rechtgeloovige yveraars , ook gantfchmet, wanneer men , op dit Concï-

Uum, en van dit Symbolum of geloofs begrip , belydenis deed , en ech-

ter nog daar by tot een Ketter verklaard en gebannen wierd, gelyk als'er

van Cyrillns en Neftoritis hier onder nog zal volgen : en dit was nu de

vrucht van alle deeze aangewende moeyte, tyd, en koften, daar de ge-

heele Geeftelykheyd des gantfchen weerelds , zoo lang , en ten minften

wel een geheel vierendeel jaars,(£). te Zaamen zat, en echter niets goeds "°e

i^.-
of beftandigs altoos heeft uytgerecht. Ja, by aldien het waar is, dat dit >>um wel

zelve Concüium wel ontrent de drie jaaren, (Y) of, na de meeninge van d"uidf
e"

andere, wel 16 jaaren lang geduurd heeft, (W) zoo kan men zich over

die groote verblindheyd niet genoeg verwonderen. Alle en een ieder

kerken-dienaar, van de grootfte af tot de kleynfte toe moeften haare Ge-
meentens zoo langen tyd verlaaten , op een en dezelve plaats , met groo-

te onkoften der Keyzerlyke kaamer , te zaamen zitten , en onder malkan-

deren zoo wat knorren en flempen , en dit alles maar alleen , om eenige

woorden ftryd en andere uytterlyke inzettingen. Daar ondertuffchen al-

les over hoop en door malkanderen liep, en de lieden zonder opzicht eri

Leeraars zoo maar heen leefden, als zy zelfs wilden. Het blyft derhal-

ven gewis, dat, fchoon dit Concüium al geen zoo fchrikkelyke fchaade

gedaan hadde, het echter ook voor al geen voordeel altoos heeft voort-

gebracht , maar , op zyn befte , t'eenemaal vruchteloos is afgeloo-

pen.

2 5 . Het allergevaarlykfte hier by was de grouwelyke geweetens dwang, ^" ttDS

die Conjlantyn , op het aanporren van de Geeftelykheyd, voornam. Om
dat deeze nu niet meer, met de gronden der H. Schrift , of, met zacht-

moedige en krachtige overtuyginge der gemoederen , de lieden tot haar

gevoelen wilden brengen, maar ze, met geweldiger hand , en met den

dwang van vuur en fwaard , indien ze weygerig waaren , vervolgen.

Want, om nog te zwygen, dat men nu al voort nieuwe geloofs-formu-

lieren op de baan bragt , waar na zich de andere moeften richten } zoo
hadden ze j met haare nieuwe fchriften en uytvindingen , den armen

Keyzcr zoo zeer betooverd, als of God zelfs alles gedaan en uytgefproo-

ken hadde, wat het Concilinm hadde begreepen, gelyk als ook de Schry-

vers niet fchroomen om zulks volkoomentlyk te bekennen. (>} Hy joeg v«voigin-

dan veele van die geene niet alleen ten Lande uyt , welke de Geeftelyk- fLnen.
1

heid niet lyden wilde: maar hy dreygde ook de andere, die zig na alles

/. Deel. O o met

(y) Ccntur. Magdeb. Cent iv. c. 9. p. 377. (z,) Spanhemius Introd. H. E. Sec. iv. p. 417.
(a) Sulpic. Sever. liö. 11. p. 109. (£) Crefconius Collect.Canonum. (c) Cnffiodorus & Grae^'

ei Scnptorcs. Conf. Scahger. (d) Gelalius Cyzicenus 1. c. (e) Theod. I. c. ƒ•
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j.« ccc. met haar niet voegen wilden , met fchefpe uytdrukkingen van banniiTe-

menten, en andere zwaare ftraffen. (ƒ) De boeken der andere partye

beval hy wet ernftelyk , met vuur te verbranden , gelyk als of de gevoe-

lens daar door ook uyt de herten der menfchen zelfs verbannen konden
porphyria- werden , (g) hy gebood , dat men de Arriaanen , tot fmaad , ook Por-

fhyriaanen zoude noemen , als of deeze bloote bynaam iets by kon bren-

gen, om dat Porphyrms een Heyden was, en zy daar en teegen Chrijius ,

volgens den inhoud der H. Schriftuure , bekenden , en zich voor alle

nieubedachte manieren van fpreeken zochten te wachten, (h) Verders

liet hy overal afkondigen, dat, wie een Arriaans boek verftak, en niet

terftont in 't openbaar verbrandde , dat die aan lyf en leeven geftraft , en,

zonder uytftel, gerecht zoude werden. (1) Die voor hem nam, om de

Arriaanen aan te pryzen , of haar aan te hangen , die zoude van de beul

gedood werden. (£) Dit waaren dan de grouwelyke en meer als Heyden-

fche inzettingen des Keyzers , na het eynde van het Concilium , welke
geen Heydenfche Regent , of Prtejler , ooit in zaaken van Godsdienft,

licht zoude afgekondigd hebben. Zoo zeer heeft zelfs ook de natuur van
zulk een bloedgierige en grouwelyke dwang een affchuw. By aldien nu
alle deeze oordeelen aan haar ook zoo fcherp uytgevoerd waaren geweeft,

zoo zoude het ook voor zeeker , hier na , met den Keyzer en zyne vleyers

daar flecht uytgezien hebben, toen hy zelfs opentlyk de Arriaanfche par-

tye aan nam , en , na de rechtvaardige toelaatinge van God , de rechtge-

loovige , beneevens haaren Principaal, naamelyk Athanajïusyop het hee-

vigfte vervolgde , waar van hier booven nu reeds al is gehandeld.

derG«fte-
2 ^ # ^Y 11 â e deeze omftandigheeden en getuygeniflen nu is het klaar»

ijkheid. dat alle deeze openbaare grouwelen van de goddelooze Geeftelykheyd t

de zoo genaamde rechtgeloovige , alleen zyn afgekoomen, welke ook al

kort daar na weeder met de zelve munt betaald zyn. Want voor eerft

blinkt het goedaardige en vreedelievende gemoed des Keyzers zelfs, uyt
zyn eerfte bedryf in de zaaken voor het Concilium heel klaar uyt. Al-

waar hy ten minften onverfchillend was , en op geen dwingen , vervol-

gen , of bloed vergieten altoos dacht. Hier na hingen hem de Bijfchop-

pen zoo lang om 't lyf, en lelden hem zoo zeer aan zyne ooren, totdat

hy haare uytfpraak voor rechtmaatig , daar en teegen die van de andere,

voor kwaad en ftrafbaar , gehouden heeft , of ten minften , uytterlyk

daar voor uytgeeven moeft. Waarom 'er ook in zyn gefchrift ftaat, dat

men de uytfpraak der 300 BilTchoppen eeven zoo hoog moeft houden,
als de woorden van den Zoone Gods zelfs , door dien de H. Geeft, in dee-

ze heylige en treffelyke mannen zat, die haar den Goddelyken wille open-

baarde. (I) Welke belydenilTe wel , volgens de inftellingen der rechtge-

loovige zelfs , taamelyk geeft- dryvende en fanatyk mocht fchynen

te weezen , by aldien het niet om het gezag der Geeftelykheyd

te beveiligen , konde ontfchuldigd werden , en door gaan. Alhoe-
wel de oude Schryvers verzeekeren , dat de Arriaanen dit Synode nog

Bioetgie. al na haare meeninge uytgelegt hebben. (Il) Zoo verhaald ook een zee-

a«o«fte-
ker Schryver wel uytdrukkelyk , dat de Keyzer aan de Biffchoppen , op

ïijkheyd. het Concilium zynen deegen heeft overgegeeven , met deeze woorden ,dat

hy zig zelve en het zyne volkomentlyk aan haaren wille overliet. Doch
de Geeftelijkheyd heeft hem dezelve weedergegeeven , en hem daar mee-
de omgord , op dat hy het geloove met het zwaard zoude verdeedi-

gen.

(f) Sozom. 1. c. 16. (£) Socrat. I. c.9. Sozom. I. c. 21. Tripart. Hift. 1 1. c. 15-- (A) Ibid.

(») Gelafius 11. c. 36. 37. (k) Soxom. Socrat. il. cc. (/) Gelalïus 1. c. (//) Socrat.iv. c. 18.

Sulpicius Sev. 11. c. ff.
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gen. (m) Ook drukt hy de charatfer of aart van deeze menfchen heel Ij*****

wel uyt, wanneer hy fchryft, dat zy de banninge van Arrius envanzy-
ne aanhangers , met malkandercn al beflooten en haar daar op ver-

vloekt hadden. (») Gelyk als hier na een diergelyke moord-gceft den

Bijfchop van Ofroena, Uranius , ook ophitlte , dat hy , op het Chalce-

domjche concüium zyn votum of Hem alzoo uytdrukte, dat al wie onder-

neetnen wilde , om het bejluyt der H. Vaderen van *t Niceenfche Conci-

lium te overtreeden y die zoude niet alleen van zijne waardigheydwde Ker-

ke verjiooten , maar ook het jwaard onderworpen worden. (0) Welke
bloedgierige raadgeevingen ook, tot onuytiprcekelyke fchaadedesChri-

ftendoms, zeer dikmaals haarc uytwerkinge zöo wel bereykt hebben, dat

'er niet alleen veel bloeds onder de Chriftenen zelfs is vergooten gewor-

den, maar, dat 'er ook een oneyndclyk gekyf en vyandfehap uyt ont-

ftaan is, en dat alles, onder den fchyn van yver voor de zuyvere leere ,

en eere van God.

27. Maar ik moet nu de overige aanmerkingen van dit concilium over-

flaan , en in de andere ook zoo veel re korter zyn. Daar ik dan voor eerft Andere

de conedten der rechtgeloovige , welke de toelaatinge der Magifiraaten

wel hebben weeten te gebruyken , achter malkanderen zal optellen , en

daar na ook de andere maar kortclyk zal aanwyzen. Voor het Niceen-

fche concilium wierd'er, onder de vervolgingen , nog, in Spanje te ////- Eiibe-

berts of EUberis een concilium gehouden , waar van men de zeckere tyd
rinum "

niet vind; door dien het zommige in 't jaar van 304 of 305 , (p) en •

andere ontrent het jaar 328 ftellen. Men heeft aldaar wel meeft met de
toebereytzelen der gevallene en boetvaardige te doen gehad, en in de 81.

canones van dit cencüium ten minften veele noodigere dingen geordineert,

als op de volgende fynodtn y welke, in de plaats van oeffeninge in 'tChn-
ftendom , en tucht der Kerken , maar een deel ydele menfchen verdicht-

zelen en kyveryen invoerden. Waarom ook de Huychelaars dit conci-

lium geenzins aangeftaan heeft : (jf) Onaangezien 'er nog al meer als al

te veele voetftappen van de zeer ingefloopene bygeloovigheeden, ja ook
Heydenfche grouwelen zelfs , daar in te zien zyn. Onder Conftantyn , en op

zyn bevel, wierd 'er ook, in 't jaar 3 14 weegens de Donatijle», het A- h« Arcia

relaten/e concilium gehouden , alwaar de Prefident van Africa , de ftry- Slum?

dende partyen, naamelyk, van Donatus en C<ecilianus befliffen moeft,(7V

alwaar dan de Donatijien , gelyk als zulks licht te denken is, van de mach-

tigere partye verworpen zyn geworden , als lafteraars van het mimjlerium,

of de bedieninge, niet teegenftaande dat 'er , op dit fynode zelfs, teegen

de woekerende Kerken-dienaars , en andere lafteraars , gevonnift wierd ,

waar van hier onder iets meerders. Dit is egter hier ontrent aanmerkelyk,

dat de BiJJ'chop van Arles, Maïmus , meeftendeels in deeze zaak als Kei-

zerlijke Commijfaris meede daar geweeft is, en zonder twyffel, uyt zee-

kere inzichten , dit fynode in zyn eyge Bijdom heeft aangefteld gehad, (s)

Een jaar daar na wierd 'er een Synode te Ancyra in Galatie verzaameld, Ancyrj-

en, eeven op de zelve tyd, noch een te Neo-C<efarea, in Pontus. Het ™™'
Cxa

cerfte nu had wel meeft met de gevallene , en haarc boete, te doen, en frnenfe.

toont ook al het verderf der Kerken, ontrent de zelve tyd, in haare 24
canones of reegels aan : het is echter heel wel te onderfcheyden van een

ander fynode , dat, onder Confiantius » aldaar gehouden is geworden, en

dat het 'cpobom heeft verworpen (?)
Oo 2 28.

(*) Eutychius in Origin. Alex. («) Ibid. p. 443. (0) Acla Concil. Chalcedonenfis. (ƒ>) Ba-
ronius. A. CCCV. Ricciolius To. 1 1 1 . Chronol. Reform, p. 131. (q) Baron. A.LVII. n.'no.

Cr) Eafcb. 1. c. f. (j) Idem. (<) Epiphan. Har. lxxiu. n. 1 1. Sozom. 1 v. c. 4. Philoltorg,

ïv. c. 9. Bafilius M. ep. Si.
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28. Na het Niceenfche Concilium, of kort voor het zelve , wierci 'er

te Gangris inPaphUgoma een Synode gehouden , van 16. BilTchoppen,

welke rechtgeloovige heeten , doch dat echter zeer lichtvaardig en on-

rechtvaardig was. Deeze veroordeelden en vervloekten Eujlatbius,een

Biflchop in Armenië , door dien hy de lieden in die zelve landftreeke

tot een in<7etoogen en ftreng leeven aanmaande, het geene de welluftige

en ono-ebonde Geeftelykheyd toenmaals niet wilde verdraagen. Zyne
heevio-fte aanklaagers getuygen zelfs van hem , dat zich veele over zyn

leeven en wandel hebben verwondert , onaangezien zy hem een Macedo-

nianer noemen, (ti) Evenwel bekennen zy ook met eene van hem , dat

hy , by den Roomfchen Bijfchop , Liberius , zich met de rechtgeloovige

,

of Homooujiaanen , in een opentlyke geloofs-belydenifle , heel overeen-

komende gedraagen heeft, en met de Arriaanen niet heeft willen te doen

hebben, (x) Niet te min zocht men iets in hem te laaken , om dat de

Geeftelykheyd bekommert was , dat het voorbeeld van zyn Chriftelyk

leeven haaren afval van 't Chfiftendom openbaaren , en haar zelfs be-

fchaamen zoude. Dat moeft dan den naam gegeeven werden , dat hy

de Kerkelyke orde overtrad , en dat hy door grooten yver en naauw ge-

zetheyd in eenige ongerymde meeningen was vervallen. (7) Dat hy den

Echten-ftaat hadde veroordeelt, en in de huyzen der echte lieden niet

had willen bidden : hy hadde de getrouwde Kerken-dienaars , teegen

zich zelfs, veracht , op den Zondag gevaft , heymelyke t'zaamenkom-

flen behouden , en de Kerken verlaaten , de ryke de zaaligheyd ont-

zeyd, het vleefch eeten verworpen , een andere kleeding aangenoomen

,

als de Bifïchoppen in 't gemeen droegen : dat hy de vrouwen hadde over-

reed haare mannen te verlaaten, enz. Welke befchuldigingen alle of on-

rechtvaardig en teegens zyn zin zyn voorgebragt, of zonder eenige grond

waaren. Zoo dathet,uyt zyn godvruchtig gemoed en de getuygeniflen

,

hem door zyne vyanden zelfs toegedaan , wel te zien is , dat hy, mee

Patdus, de vrye ftaat voor beeter als den echt bekent heeft, en die ook,

om die reede , voor de Leeraars veel bekwaamer gevonden. Verders , dat hy

van 't vaften voor hem zelfs geen werk gemaakt hadde, en dat hy uyt.

zorge voor zynes naaften heyl, ook in 't openbaar en in 't byzonder, ja

zelfs in de byzondere huyzen, van Gods woord hadde gefprooken. Dat

hy verders de ryke met Chnftus gewaarfchouwt hadde, weegens defwa-

righeyd van zaalig te werden > dat hy , over de fpyzen en kleederen eene

Chriftelyke vryheyd , teegen de veelerleye inzettingen der menfehen

,

hadde gebruykt , enz. Daar by kwam noch , dat hem zyn eygen Vader

Eulaltus, Biffchop in Cappadocia , afgezet hadde, om dat hy , vlak tee-

gen de Kerkelyke inzettingen aan , een andere rok gedraagen hadde.

Daar na ftormde dit Concilium met de fchrikkelykfte vloeken en verma-

ledydingen op hem aan , en dat om heele geringe en nietige oorzaaken.

By voorbeeld, wanneer het ftelde , dat die geene vervloekt zoude zyn,

welke op den Zondag niet wilde eeten , item , die niet tot de graaven

der Martelaaren wilde gaan , en die dan ook niet met eene alle inzettin-

gen van menfehen involgde, (z) Waar uyt men wel klaar kan zien , hoe

uyttermaaten ligtvaardig geheele collegien of genootfehappen der zooge-

naamde Geeftelyke met den vloek en ban omgegaan hebben.

29. Dit was dan nu al weederom als een ftaal van de Concilie» deezer

tyden , hoedaanige men ze wel alle zoude konnen toonen geweeft te

zyn, by aldien'er te deezer plaatze maar tyd en ruymte genoeg toe was:

om

(a) Epiphan. Haar. 7$.

cilium Gangrenfe can. 7. ,
(
T

Socrat. iy. c. II. 19
zo. &c.

Sozom. in. c. 14. (y) Sozom. fit^Con-
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om echter van de overige maar eenigc weynigé omftandigheeden aan te J»»»ecc

roeren; zoo is het wel bedenkclyk, dat eenige Synoden , van de recht-

geloovige zelfs zyn aangenoomcn en voor regtmaatige erkent geworden,
ichoon haare voornaamtte vrienden daar inne zyn verworpen. Op deeze
wyze erkent Hilarius het Synode van Antiochie voor goed, dat ontrent Ancioch--

het Jaar 344* onder Conflantius , verzaamelt is geweeft. (Y) Alhoewel
Buin "

Athanafius daar in afgezet , en van 99. Biflchoppen is veroordeelt ge-

worden ; en hier teegen Georgius de Cappadoaer tot Bijjchop wierd ver-

klaart: en zulks wel dieswegen, om dat Athanafius zyn Bisdom uytzyn
eyge gezag weeder hadde aanvaart, waar inne hy een groot oproer had-

de veroorzaakt , en zelfs ook veele met flaagen heel hart gehandelt , ja

voor het gerechte getrokken hadde. Qb~) Niet te min moet dit Synode
echter byandere Arriaanfch heeten , (c) alhoewel daar in opentlyk be-

tuygt wierd , dat men op de Ntcecnfcbe Geloofs-belydemjje niets altoos te

berifpen hadde. (d) Anders werden 'er in deeze eeuwe zoo weynig regt-

zinnige Synoden gevonden , door dien ze wel altyd van de machtigde
/effen gehouden wierden, maar die zeer weynig, en maar een korte tyd
toenmaals te zeggen gehad hebben. Het Concilie van Sardis is deswee- m« conci

gen wel het vermaardfte, om dat het de rechtgeloovige begunftigt had- l

^]
mbil

de. Het wierd in 't Jaar 348. van Conjlantius , met verwilliginge van

Conjlans , te gelyk door hun beyde uytgefchreeven , weegens de veel-

vuldige moeite die men met de Arriaanen hadde. Weshalven men dat

ook wel gaarne onder de Oecwnenica of algemeene concilien zoude willen

reekenen , (e) by aldien de Oojlerfche BijJ'choppen zich niet al voort in T*«drag

den aanvang deflelfs daar van daan , en na Phüippopolis toe begeeven
d"r °F '

hadden, alzoo dat 'er van 150. of, na 't bericht van andere, ijo.Bif-

fchoppen van haar j maar 60. of 90. van het IVeJlen daar gebleeven Waa^

ren. (f) De voornaamfte of Prefident deflelfs , was nochmaals Ofius ge-

weeft, die by alle de oneenigheeden der Geeftelykheyd overal meede te

velde trok, en voor aan ftond. (g) Doch de Oojlerfche Biffchoppenhad-

den diesweegen geprotejleert , om dat ze wel zaagen , dat Athanafius ,

die de aangeklaagde was, en echter weeder ingefteld zoude werden, tee-

gen alle recht en reede, zelfs den rechterftoel meede zoude betreeden ,

en niet onder de partyen ftaan. Zoo dat zy te Philippopolis een eygen
Concilium op zich zelfs aanvingen , en het andere t'eenemaal verwier-

pen , en ook daarom haare gedachten en oorzaaken daar ontrent aan an-

dere vreemde Gemeentens openbaarden. Dus ging het altyd ten uytter-

ften verwert onder malkanderen toe, en een ieder partye maakte de Sy-

noden en befluyten van de andere krachteloos , en veroordeelde die.

Maar, door dien men zelfs ook de canones of reegels van dit Synode hier

na voor Niceenfche wilde uytgeeven , zoo wierd , op het Alexandrynfche

Jynode het teegendeel daar van afgekondigt. (h) Verders noemden de
Arriaanen haareJynode rechtzinnig, teegen dat van Sardis , en verdon-

kerden alzoo geheel en al de bedryven der Homooufiaanen op dit conci*

lium. De BiJJchoppen hebben aldaar ook,inzonderheyd met den Bijfchop

vanAncyra, Bafilius y zeer hart gehandelt, den welken zy niet alleen

afgezet en gebannen , maar ook voor een onchrijlen verklaart hebben , al-

leen daarom, om dat zy zeyden, dat hy dat Bifdom ten onrechte hadde

verkreegen. (V) Zoo onbillik handelden zy met alle die geene , welke

zy onder haar geweld kreegen , en die zy om haare vroomheyds wil-

Oo 3 . lei

(<j) Hilarius. L. de Synod. (£) Socrat. n. c. 8. Sozom. m. c. ƒ. 6. Philoftorgius m. c. 3.

(c) Baronius. Petron. Bcllarmin. (d) Sozom. 1. c. (e) Jufliniam Imp. (ƒ) Sabinus ap. Socr.

II.c.20. Sozom. 111. c. 12. Theod. 11. c. 7. Athanaf. Apol. 11. (g) Idem ep. ad folit. vit.

ag. Socrat.Sozom. (h) Sozom. v. c. 12. (1) Athanaf. Apol. 11. Sozom. m.c. ia.
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Ie , niet mogten lyden ,
gelyk als 'er van deezen BilTchop gezegd

wierd. (£)

30. Verders hielden de regtgeloovige ook een fynode tejrimine, in

fterken getaale, waarin zy de Ntceenjcbe (tellingen beveiligden. Doch
het wefke zoo vermaart niet is 3 als het andere Anminenfche concihum der

Amaanen, en daar meede ook niet vermengt moet werden. Want dee-

ze Arnaanfche fynode hadde de eerftefynode der rechtgeloovige , bence-

vens alle haare ftellingen, t'eenemaalomgekeert,en kragteloos gemaakt,

zoo zeer zelfs , dat de geheele weereld genoegzaam daar op Arriaans

geworden is. Het concilie yan Laodicea , dat ontrent het Jaar 360 of

364. wierd gehouden , heeft wel meeft met de kerkelyke tucht enregee-

ringe te doen gehad, en zich met de twift-zaaken weynig of niet be-

moeyt. Ondertufïchen geeven ons de canones van het zelve echter zeer

veele gedenkteekenen van de meenigvuldige bygeloovigheeden en men-
fchelyke inzettingen , die nu allenthalven de overhand reeds al genoo-

men hadden : en de ftellingen van het zelve , onaangezien alle voorge-

wende rechtgeloovigheyd , konnen egter onmoogelyk met het eerfte

Chriftendom niet beftaan. Het aanmerkenswaardigfte is , dat daar in

de Canonyke Boeken van het Oude en Nieuwe Teftament verhaalt werden

,

het geeneons nog al eenig naricht in veele zaaken geeven kan. Onder
de Sirmienfche fynoden , alwaar 'er de Arriaanen zeer veele gehouden heb-

ben , werd 'er echter een byzonder voor regtgeloovig gehouden} naame-
lyk, die van 't Jaar 349. dat ook, gelyk alle de andere , teegen de Ar-
naanfchefynoden te reekenen , zeer duyfter is. De overige fynoden , wel-

ke in Afnca, en inzonderheyd te Carthago , teegen de Donatiften, in

Spanje , Vrankryk en Italië j item , in Afia , en elders , teegens andere

partyen zyn verzaamelt geweeft, zullen hier onder, by de verhandelin-

ge derzelve, nog voorkoomen. Gelyk als dan ook haare eygene conci-

lien, by haare teegenpartyen, in geene aanmerkinge altoos komen, on-
aangezien zy de zulke zelfs al immers zoo hoog , als de regtgeloovige

haare eygene, houden ; en die ook wel meeft tot bewys en reddinge van
haare rechvaardige zaak zyn aangezien geweeft, alleen dat zy, te gelyk

met haare bedryven en bewyzen , van de machtigere partye zyn onder-

drukt geworden.

31. Om nu noch iets van het tweede zoo genaamde algemeene Conci-

hum deezer eeuwe te gedenken, (alhoewel deeze eer-tytel nimmermeer
aan een eenig concihum met waarheyd toebehoort) zoo is het zelve in 't

Jaar 381. te Conftantmopolen van Theodofitis de Groote aangefteld gewor-
den. Hier by nu zyn wel ^d.Biffchoppen van de partye der Macedoniaa-
nen , en 1 10. van de andere partye geweeft , waar onder wel voornaame-
lyk Cyrillus Hierofolymitanus en Gregorius Nazianzenus zeer beroemd
waaren. (7) Deeze laatfte wierd op dit concilmm van de meefte tot Bif-

Jchop van Confiantinopolen verklaart , dewyle hy tot dien tyd toe aldaar

zelfs hadde geleerd. Maar na dat de Biffchoppen van Egypten, zondci
twyfFel uyt afgunft , zulks teegenfpraaken , ontfloeg hy zich zelfs van
die gewaande eer , en betuygde in een openbaar gefchrift , dat hy van
dejynoden gantfeh niet hield, om dat 'er tot noch toe niet een eenig wel
afgeloopen was. (m) En, daar te vooren Ttmotheus van Alexandne zy-
nenthalven een groot geraas gemaakt , en de andere teegens hem opge-
hitft hadde, zocht deeze nu door zyn wyken, den haat der booze Gee-
ftelykheyd te ontgaan , door dien hy behalyen dat veel van haar geleeden

hadde

>

{k) Theod. 11. c. 2f.

Procop.
(I) Socrat. V. c. 8. Theod. V. c. 8. Sozom. vu. 9. (m) Epift. ad



rlLHoofdft. HISTORIE. 295

hadde, gelyk hy in zyne fchnften ook zeer daar over klaagt. De Ma- 1™
Q£

CC

cedomaanfche Bijjchoppen nu protefleerden ook al teegen den handel van dit

Synode, trokken alle uyt de Stad, en fchreeven aan de andere Gemeen-
tens , hoe dat zy met de Niceenfche ftelhngen onmoogelyk niet te vree-

de konden zyn. Ondertuflchen verkoos de partje van Timotbeus tot

Bijfchop van Conflantwopolen , eenen Maximus , Cynicus en Apolli-

nartft*, zoo als hy genaamd wierd. Qri) Deeze Man nu wierd al haaft

weeder afgezet, en Neftarius in zyne plaatze verkooren > deeze nu was
Borgermeefter , en alzoo , na de kcrkelyke inzettingen , daar men toen

zoo ftip op ftond, tot het Bisdom niet verkieiïelyk. (0) Alhoewel dee-

ze lieden, na haar gevoelen, het recht meenden te hebben , om de in-

Hellingen der Vaderen te moogen houden , of , na haar eyge believen

,

te moogen overtreeden. Verders wierd op dit concilium het Niceenfche

Geloove beveiligt , en daar en teegen de Arriaanen , halve Arriaanen

,

Anomai en Macedomaanen , verworpen. Insgelyks zocht men ook de
geduurige ftrydigheeden der Biflchoppen j weegens haare Bifïchoppely-

keinkomften, en rang j t'eenemaal weg te neemen. By het Niceenfche

j'ymbolum voegden zy noch eenige nieuwe woorden , aangaande den H.
Geeft , den welken zy echter noch niet uytdtukkelyk God noemden,
maar een Heer. Om welke reede dit nu het Conftantmopolitaanfchefym-
bolum genoemd wierd, waar van wel heel veel te zeggen zoude zyn ,

indien het eygentlyk tot deeze plaats en ftofte gehoorde.

32. Maar, by aldien wy de Arriaanfche fynoden alhier wytloopigwil- Amm.
den onderzoeken, zoo zouden wy heel klaar konnen zien, hoe zy, on- cmcn.°"

trent haare meenigteen grootheyd j de andere heel verre te booven gaan.

Hoewel het de gantfche befchouwinge deezer eeuwe genoegzaam van
zelfs meede brengt, door dien de Arriaanen meeft altyd de overhand
in dezelve gehad hebben. Meri kan ook met eene heel klaar zien

,

dat alleen deeze twee Hoofd -partyen , naamentlyk , de Arriaa-

nen en Homooufiaanen , deeze concüien hebben gehouden , om dat

zy de fterkfte waaren , en zich alle beyde rechtgeloovige noem-
den. Hier en teegen nu heeft de zwakfte hoop, en wel inzonderheyd
die geene, welke teegen het verval derChriftenen in 't algemeen getuyg-

den , en die daar over ook verkettert wierden , door geene zulke conci-

lien haare zaaken konnen verfchoonen. Waar uyt dan ook de valsheyd

van alle zulke middelen, om hunne leefe daar door te bewyzen , open-
baar is. Onder de Arriaanen , en by haare concilien , is 'er ook al dik-

maals groote wanorde en ongerechtigheyd omgegaan, gelyk als hieron-

der noch naader zal aangeweezen werden. Op dat ik die nu maar in 't

algemeen ga overloopon , in welke de Arriaanen de overhand behiel-

den , en de rechtgeloovige als aarts-ketters , verworpen en veroordeeld

zyn geworden : zoo wierd 'er dan , onder Conftantyn , te Tyrus een aldus Tc *&**

gehouden. Daar heene beriep deeze Keyzer de Biflchoppen , in 't Jaar th«afiu».

335. na dat Athanajïus, van weegen de groove misflaagen , daar hy mee-
de wierd befchuldigt, niet na Cafarea ter verantwoordinge hadde willen

koomen, doch nu, door de veelvuldige dreygementen des Keyzer

s

zich

hier by wel mocft begeeven. (p) En, nadien de Keyzer , met groot mis-

noegen , zoo dikmaals ervaaren hadde , hoe flecht zich de twiftgierige

Geeftelykheyd, by zulke te zaamenkomften betoonde, zoo zond hy
Dionyjius , een Dienaar van Staat , met een zeeker getal van Soldaaten

,

om onder de zoo genaamde Geeftelyke daar door vreede te houden , en

wel

(«) Theod. v.c.9. (o) Idem c. 7. Socrat. v. c.8. Scrcom.v.c.7. (p) Thcodor.l.aj.2?
Sozom.ii.c.ij-. Eufebius iv. Vit. C.M. 0.41.41. Socrat. i.c.aS.
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ja-r ccc. wel voornaamentlyk j om dat Athanafius een grooten aanhang aldaar met

zich gebragt hadde, en dat 'er van die zyde alteen wel ontrent de 60.

Bifl'choppen aldaar tegenwoordig waren. Hoe dat dezen Man egter door

het concilnim veroordeelt , en voor fchuldig verklaard wierd , daar van

is hier booven in het verhandelen van zyn leeven', al gedacht. Insgelyks

ook, hoe Athanaftus daar teegen prottfleerde , en de Keyzer toenmaals

by de uytfpraak der Bijfchoppen noqh bleef, en bewoogen wierd om hem
te ftraffen.

nierofoh- 33. Ondertuflchen verzocht de Keyzer de Bifl'choppen , die aldaar
raiunum.

vergaac|ert waaren , naar Jeruzalem toe , om aldaar een nieuw gebouw-
de Kerk in te wyen, waar heen ook, van alle oorden , de lieden trok-

ken, als om iets nieuws te zien. Om deeze reede nu noemen de Ar-
riaanen dit, en het voorige Synode te'Tyrus , een algemeen Synode, en

Confiantius , de Keyzer , beriep zich ook daar op , dat Athanafius van
de Voorftanders der gantfche weereld was veroordeelt, (q) Toen tertyd

wierden Arrius en Euzoius weeder in de gemeenfchap der Kerke aange-

noomen , en aan de meefte Gemeentens , gefchreeven , dat zy doch nu
eenmaal mochten vreede houden , en van al dat twiilen en difputeeren

Artiochc ,e;n eynde maaken. (r) Verders hebben wy van noch een Synode te An-
miin

' tiochie gehoort, dat in 't Jaar 341. de Amaanen wel meeft begunftigt

hadde , en dat echter noch al van de andere partje voor aangenaam wil

gehouden worden. Aldaar is ook in 't Jaar 363 een ander Concdium van
de Acaciaanen gehouden geworden , daar Euz'óius , een Arriaan , van

Confiantius tot Biffchop wierd ingefteld. (Y) En kort daar na noch een,

van Meletius, daar het woord cfioéan®' verworpen wierd. (t~) Van het
F
£num Synode te Philippopolis , dat hier na het Sarduenjche genaamd wierd, is

hier boven al gemeld. Hier na vielen 'er , onder Confiantius , noch al

meer diergelyke concilien voor, gelyk 'er in den jaaren 351,357. en 358.
syrmienfe. drie na malkanderen te Sirmiutn gehouden wierden , en dat teegen Pho-

tinus en zyne leere , die ook van het zelve Bisdom toenmaals afgezet

wierd. (ji) Welke Man dan Athanafius daar na weeder aannam , en daar-

om veele befchuldigingen moeft hooren. (V) Door dien deeze zelve

Photmus ook al in 't Jaar 349. van de rechtgeloovige op een Syrmienjche

Synode was verworpen geworden. (y~) In het eerlte Synode , in 't Jaar

351. wierd 'er uyt het geloofs-formulier het homoonfion maar alleen uyt-

gedaan, doch de overigeformuien noch meeft alle behouden, ophoope
en verlangen na den vreede; weshalven Ltberius , de Roomfche Biffchop ,

dat ook hier na heeft onderfchreeven. In de tweede Synode , wierden
beyde de woorden , die de grootfte ftryd gemaakt hadden , naamelyk

,

zoo wel het o^oxo-i©» als ó/Aoiéai®' uytgelaaten, orh dat 'er geene van beyde
in de geheelen Bybei ftond. Hier teegen wierd 'er van God den Vader
gefteld, dat hy grooter was als de Zoon, in eere, hoogheyd enGodde-
lyke natuure. En dit heeft de zoo zeer bekende voorvechter der recht-

geloovige, O/ius, onderfchreeven, gelyk als hier booven nu reeds alge-

gemeld is.

Ariminen- 34- Het Syrmknfche geloofs-formulier wierd in 't Jaar 360. op het Sy-
node te Armini in Italië , beveiligt en van de rechtgeloovige, door dwang,
onderfchreeven, na dat Confiantius zynen Staats-dienaar Laurus bevoo-
len hadde, de Geeftelykheyd niet eerder van daar te laaten vertrekken,

voor

(?) Theodor. n.c. 16. (r) . Athanaf. de Syn. Arim. & Seleuc. Soiom. n. c. 16. Eufebius
iv. Vit. C.M. c4t.4z.47. (s) Socrat. 11. c-3f. £44. Philoftorg. v. c. f. Hieronym. Chron.
A. CCCLXIV. (t) Ideml.c. Socrat. 11 i.c. 6. (u) Socrat. n.c. a8. fcqq. S020m.1v. c 6.
Philollorg. iv.c.3. Hiltor. Tripart. v. c.8. (x) Sulpic. Scv. 11. {y) Hilarkis l. de Synod.
Socrat. n.c.30. Niceph. ix.c.31.

ft
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voor dat zy met elkandcren eens waarcn , doch ondertuflchen haar van ^r

c£
ct"

alle nooddruft wel te laaten voorzien. Hier toe nu hadde de Keyzerde
Stad Ntcomedia in 't begin uytverkooren , doch die wierd onvoorziens

door eene grouwclyke aardbecvinge jammerlyk verwoed , en tot een

puynhoop gemaakt, waar by ook 15. Biflchoppen omkwaamen , welke

daar teegenwoordig waaren. (V) Ja , dat noch nadenkelyker was, toen

de Keyzer verder, op het aanraadcn van Bafilius , Bifichop teAncyra, te

Nic<ea dit concihum wilde aanftellen, zoo verhinderde God dit voornee-

men, en verdorf deeze Stad door een diergelyke aardbeevinge , zoo dat

die Biflchoppen over hals en kop nahuys toe liepen. Welke wonderly-

ke dingen met reeden aan deeze twiitzuchtigc gemoederen een indruk en

fchroom voorde Goddelyke yver teegen alle deeze grouwelen hadden be-

hooren te maaken. (a) Des niet te min wierd 'er een nieuw fynodus te SefeucJen.'

Seleucta aangelteld j welkers leedematen alles de Arriaanen te Arimini

ten gevalle deeden,nadatmennochmaals,endikmaals tot laat in denagt,

over het woord homooufion over en weeder gedifputeert hadde. Alwaar
het de Biflchoppen ook zoo uyttermaaten grof maakten , dat de daar

by zynde Key&erlykê Prefident Leonas , daar niet meer by wilde

zyn, en wel uytdrukkelyk liet zeggen, dat hy het , onder dat grouwe-
lyk gekyf , onmoogelyk niet langer harden kon. Ondertuflchen pakten

echter de partyen malkanderen heftig aan , en de Acaciaanen zetten de
andere vry pal, deeze hier en teegen gebruykten den weereldlykenarm,

veroordeelden 'er een, die inde plaats van Eudoxius totBiflchop gemaakt
was , en ze gaaven hem den Prejident over , daar teegen van de andere

zyde weeder heftig geprotefleert wierd. (bj En zoo doende ging het o-

ver al zoo verwert door malkander, dat deeze Synoden , die de zaaken

zouden byleggen , het altyd flimmer maakten , als het voor heene was
geweeft. Na dat 'er dan van beyde de Synoden, het Arimenifche en Se-

leucienfche , 10. afgezondene na Conjiantinopolen by den Keyzer waaren con<unt.=

gekoomen, zoo wierd 'er aldaar nochmaals een nieuw Synode van de X!'"'
Acaciaanen gehouden, door 5

o

r
Biflchoppen , welke het Ariminifche for-

mulier beveiligden, en in 't byzonder verbooden, dat men voortaan de

woorden van Godheyd, fVeezen en Zelfflandigheyd , met gebruyken zou-

de. (0
35. Van de gedachte Bafilius, en zynen aanhang , de halve Arriaa- Klu-

nen is ook in 't Jaar 358. een Synode te Ancyra gehouden teegen Acacius,
"

Eudoxius en andere , die haarde zeege op het Syrmienfche fynode niet

gunden. Zy verwierpen dan niet alleen t'eencmaal het homooufion , maar
zelfs ook alle de andere formulieren , naamelyk dat Chriftus den Vader,

na zyn Weezen, ongelyk was. (d) En noch te vooren, in 't Jaar 355 >

wierd 'er in 't JVeften van Conjlantius te Milaan een concilie aangefteld , op Mcd

dat men aldaar insgelyks meede van de zaaken van Athanafius zoude
fpreeken , én het befluyt van 't Synode van Tyrus beveiligen. Uyt het

Öojien zyn 'er echter zoo veele Biflchoppen van deeze partye niet aange-

koomen , als wel uyt het IVeflen, waar van 'er wel 300. getelt wierden.

Ce) De 11rengfte partye nu deezcr Biflchoppen , drong heel hart op de
volkoomene uytfluytinge van Athanafius , en de andere (temden zulks

eyndelvk ook toe: zoo dat hy, in de naame van dit Synode , voor een

I.Dcel. Pp kerk.

(z.) Sozom. iv. c. \6. 17. Socr.nc.39. Phüofiorg. iv. c. 10. Hihrius in Fragm. Sulp*. Se-

ver. l.c. (a) Theodor. u.c.26. (b) Athanaf. Theodor. l.c. Sozom. iv. c. ló. Socr. 11.29.

40. Epiphan. hsr.73. Hilarius 1. adv.Conrt. (c) Sozom. iv.c.23. Chronicon Akxandr.Ann.
Philollorgius iv. c. 12. & v.c. 1. Socrat. n.c.41. (d) Epiphan. lm.73. n. 11. Sozom. iv. c.4.

PhiloÜorg. iv. c.9. Bafilius M. ep.82. (<?) Rufin. i.c.19. Socrat. 11. c. 36. Athanaf. de Synód.
Arun. &Sckuc.&ep.ad folit.Vit.ag. Thcod. 11. c. if. Sozom.iv. c.9.

num.

ncnlo.
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|«' ccc. kerkjief', ketter , en booswicht wierd verklaard, (f) Waar door echter

weeder andere dit fynode eene verzaamelmge der goddelooste noemden, (g)

dat ook alle die geene, welke dit fcherpe vonnis nietwildenonderfchry-

ven, aanftonds in den bandeed. (h) De andere omftandigheeden hier

van, beneevens de overige Synoden, moet ik om de kortheyds wille

overflaan. Dit weynige echter is bekwaam genoeg, om aan een onparty-

dig onderzoeker een ontwerp te geeven , hoe het met alle deeze concihen

toen ter tyd ten uytterften onordentlyk , eenzydig , en kwaadaardig,

toegegaan is. Ja zoo zeer zelfs, dat dikmaals de üïmfteAtheiften zich,

in haare boosheyd, niet groover zouden hebben konnen uytten, als dee-

ze grootfte Bilïchoppen wel gedaan hebben. Waar by dan nog het el-

lendigfte is, dat alles onder den naam van de rechte leere, en yver voor

de Godsdienft, wierd voorgenoomen. Zoo dat alle deeze dingen nog-

maals eene hand-taftelyke getuygeniiTe geeven , van het alkruytterfte

verval der Chriftenen in deeze eeuwe , alwaar de grouwelen gewiffelyk

niet wel hooger fteygeren konden , en zich door de alderfchrikkelykfte

buytenfpoorigheeden heel klaar kwaamen te vertoonen.

(ƒ) Ep. Synod. ad Eufeb. (g) Hilar. ad Conll. lib. i. (-6) Soiomen. iv. c. u. Theod.
ii. cap. if.

E

HET ACHTSTE HOOFDSTUK.
Van de bekendjle dwaalingen in deeze eeuwe.

§• i.

En goed deel van de voorftellinge des ellendigen toeftants van 't

Chriftendom deezer eeuwe, gehoort noch tot de Hiftorie der dwaa-
lingen en ftrydigheeden aangaande den Godsdienft. Alwaar ik deopen-
baare dwaalingen van de beroemdtte Leeraars niet voorby moet gaan

,

die men onaangezien de zelve dwaalingen , echter noch al voor recht-

Kch?!'
1" gel°ovige heeft willen houden. Op dat ik dan ook niet gedenke , hoe

loovige.en dat, volgens de in de eerfte eeuwe aangeweezene , en onbeweegelyke
te."

"
e
" gronden, alle die geene waarachtige Ketters te noemen waaren , van

welkers ergerlyk en onchriftelyk leeven en daaden men noch leeft , zy
gehooren dan tot zulk een Secte of aanhang als ze willen. En, gelyk
als 'er nu , zoo wel onder die zoo genaamde rechtgeloovige , als onder
de andere partyen , veele goddelooze en dwaalende Leeraars gevonden
zyngeworden, alzoo is het ook , niet op de eene of andere zyde , maar
op alle heel klaar te zien , als men het verval van het waare Chriften-

dom zelfs ook daar uyt kennen wil : Aangezien , by voorbeeld , na de

grondreegelen van het zelve, de rechtgeloovige , zoo wel als de Arriaa-

nen, in zulke grouwelyke vervolgingen en lafteringen teegen malkande-
ren, zig niets minder als waare geloovigebeweezen, maar, alsdeergfte

Heydenen teegens eikanderen hebben uytgevaaren. Waar door dan een

voorzichtig gemoed maar des te eerder twyffelachtig worden kan , by
welke partye het doch het zoo zeer geroemde , rechte en leevendige ge-

loove vinden kan , daar 'er aan alle de zyden , dog wel meeft op de
zyde der zoo genaamde rechtgelooovige , het ongeloove , met zync
vrufthten , als toorn , haat , leugen , lafter , en moord , zoo zeer ge-

heerfcht heeft.

2. By aldien men nu alle de hoofd- en grond-dwaalingen der recht-

geloovige Leeraars in deeze eeuwe eens net ontdekken wilde , zoo zou-

de
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Je 'er wel eene groote meenigte van de zelve voor den dag moeten koo- J»«crc.

men. Haare grootfte liefhebbers hebben dezelve nu niet alleen al lang

bekend , (V) maar zelfs ook veele geleerde mannen onder de andere par-

tyen hebben zulks al aangemerkt , en in geheele boeken ten toon gefield.

(bi) Waar op men zig ook dan , als op een openbaare en toegeftaane zaak,

heel wel mag en kan beroepen. Dccze Leeraars nu hebben, onaangezien DeHiftorie

zy zelfs in zwaare doolingen hebben geftooken , andere haare doolingen 1"™™"

niet maar ecnigzins aangeweezen, en, na behooren , benoomen , maar
ze hebben ten decle zelfs de geleegenheyd daar toe gegeeven,en tendee-

le de grouwelykfte dingen daar by gevoegd. Hoe verwert het 'er nu al- u h«i

lenthalven in de Hiftorie der Amaancn uyt ziet, zulks bekennen de Ge-
vcrwerr '

leerde in 't algemeen , want , in de Hiftorien der rechtgeloovige Schry-

vers zelfs vind men zeer veele teegens eikanderen aan-loopende berich-

ten, zoo dat eenige zelfs veele oude Hiftorie Schryvers daar in weegens
doolinge befchuldigen. (7) Dit nu komt alleen daar van daan , dat een

ieder de zaaken der Amaancn als heel grouwelyk, en de bedryven der

tecgenpartye als heel onfchuldig en goed , heeft willen voorftellen , het

gcene , zonder veele valfche bewyzen en verdraaijingen niet wel heeft

konnen toegaan. Om nu daar van maar een eenig voorbeeld te geeven , J^
""*

zoo willen eenige voor heel gewis zeggen , dat Arrius zig nog langen

tyd na het Niceenfche fynode te Alexandrie heeft opgehouden , alhoewel

hy aldaar was verworpen, (d) Andere hier teegen , ftellen , dat hy eerflr 1°"^*

door het concilium van Jerufalcm weeder zeekerheyd voor hem heeft ver- w«£ e™d«

kreegen ; het geene zommige weederom aan het fynode van Tyrus toe- «" Ar "

fchryven. (e) Ja men wil zelfs wel t*eenemaal voorgeeven, dat hy voor
Ims '

het Niceenfche fynode al was ge (turven, en, by hetleevenvanzynen vyand,

Ale'xander , zoo dat dan daar door de fabel , van zyn fchandelyke dood,
t'eenemaal vervalt. ( ƒ) Nu fchryven zy in teegendeel zomtyds eenswee-

der, dat hy eerft ónder Conftantius zoude zyn gefturven, (g) Dan , al

onder Conjiantyn de Groote , in 't 30
fte jaar van zyne regeeringe. (h) Tot

alle het welke de nieuwe Schryvers, om dit recht te zaamen te fchikken,

veel vergeeffche moeyte en arbeyd aanwenden , en hier in een proef kon-

ren vinden, hoe het dikmaals , ontrent de narichtingen aangaande de

Ketters , zeer vreemt geleegen zy. Want wat de Hijiorie van Arrius in

zig zelfs aangaat , die is te vooren , by den aanvang van het concilium

van Nic<ca,m het begin van deezen ftryd nu reeds al duydelyk verklaard.

Weegens zyn perzoon is 'er ook dit hog indachtig te maaken , .
dat ge-

°f

t
^*tr'

meenelyk de beyde Ouderlingen , welke Arrius hebben geheeten , met mal- £"{j 2
g<
j:

kanderen zeer vermengd worden. De eene nu was de hoofd-perzoon in

deezen ftryd , en een Ouderling te Alexandrie , die in de Kerk , die men
Baucahs noemde, den Bybel verklaarde. (/) De andere Arrius (ï-ng^

•^'§«'©"0 werd ook voor een Voorftander van deeze fetie uytgegeeven , en

daar meede inzonderheyd befchuldigd j dat hy den Keyzer zelfs daar toe

gebracht zoude hebben. (£) Het is altoos zeeker , dat 'er nog een an-

der Ouderling, met naame Arrius , van Alexander is weg gejaagd gewor-

den. Wat nu de zaak zelfs aangaat, zoo is het meefte,wat met derech-

te Arrius is voorgevallen , nu reeds al hier booven ter needer gefield,

zoo veel het de noodzaakelykheid toenmaals fcheen te vereifichen. Van
Pp 2 hem

(a) Bellarm. de S. Beat. & Pacn. Dccm. 1. i. c. 6. Baronius. Pererius. Salmero. Canus. Sta-

pleton. Petavvus. Imp. proleg. Dogm.Theol.To. i.c.z. (è) Chemnitius. Gerhardus. Rivetus.

Dallxus, Chamier. LJirerius libris lingularibus. (0 Baronius. Spondanus Ann. CCCXXVII.'
n.3. {d) Theodor. 1. c.14. Socrat. 1,20. (e) S020men.11. o 25-. feqq. (ƒ) Epiphan.hir. 69.

(g) Rufin. i.c. 11. (b) Socrat.1. c. (i) Theodor. i.c. 11. (£) Socrat- i.c.6. Sulpic. Sev. ).

n.p. IG2. (/) Socrat. I.c.
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hem is in 't algemeen niet te loochenen , dat hy, in den ftryd met Atha-

nafins en Aiexander , veel geweld, en, na zyn dood , nog al veel meer

achterklap heeft geleeden j alhoewel zyne aanhangers de rechrgeloovige

ook niet gelpaart hebben , en , eeven zoo wel als deeze , den geeft des

Antichujts in zich hebben laaten heerfchen : want , om nu van andere

dingen te fwygcn, zoo geeven de Alexandnjlen voor gewis uyt, als^r-

rius, van dcn^BiJJïhop van Conftantinopolcn, Aiexander, weeder , op het

bevel van Conjtantyn , in de gemeenfehap der Kerke aangenoomen zoude
werden, dat hy onderweege in ten feereet was gegaan , alwaar hy alle

zyn ingewand en te gelyk de ziel uytgeperft hadde. (w) Alhoewel A-
thanajius nu dit maar alleen op de baan brengd , zoo zeggen hem dat

veele andere na , en willen daar door alle de handelingen der rechtgeloo-

vige wel voornaamentlyk wettig maaken, en rechtvaardigen.

3. Voor eerft dan is het, volgens de getuygenis der Hiftorie Schryvers

zelve, t'eenemaal onzeeker, wanneer Amus eygentlyk gefturven is, en

derhalven kannen dan ook de omftandigheeden defTelfs, gelyk als die

van Athcinafius alleen , die zyn bitterfte vyand was , en uyt zyn getuy-

genis van weynige anderen bygebragt zyn , veel minder eenige zeeker-

heyd altoos hebben. Waarom dan ook de Geleerde , en nog wel die

zeer eenzydig zyn, deeze gantfche Hitïorie , of in twyffel trekken , of
liever eenen anderen Amus die willen toefchryven , (qj of die ze ook
wel laten blyven voor 't geene ze is,en,omdievaft waar te maaken, niet

aanneemen.(r) Ondertuifchen is het weederom aan deandere kanttwijf-

felachtig, wat een zeeker Schryver bybrengt , naamelyk , dat de recht-

geloovige van de Arriaanen befchuldigd geworden waaren,als ofzy zelfs

Arritts door tooverye om 't leeven zouden hebben gebragt , wanneer ze

zaagen, dat hy de overhand zoude behouden. (s) Het welke echter zeer

weynig zoude geholpen hebben ,om dat zyn aanhang buyten dat zo uy tter-

maatefterkwas. Zoo dat ook het andere niet meer alsëeneblootegiilinge

is, wanneer men meend, dat hy met vergif zoude zyn omgebragt. (V)

Ten minften ziet men daar uyt heel klaar de onzeekerheyd der Schryvers,

weegens den aart van zyn dood, daar hem zommige ook groote vreug-

de toefchryven , die hy over zynezeege heeft gehad j andere, een groo-

te pyn aan 't herte, die hem heeft overvallen. («) Ondertuflchen is dit

in 't algemeen niet ongewoon , dat de rechtgeloovige , onder het verval

van andere, die zy tot Ketters hadden gemaakt, een fchrikkelyke dood
hebben uytgeftrooit. Zoo fchryft 'er een, onder de voomaamfte deezër

partye, van de zoo genaamde Origemjlen , dat hy plotzeling is needer-

geftort en geftorven, wanneer hyeen zeekeren oort, die van de yveraars

was bewoond , wilde gaan inneemen : waar by hy dan , als iets aanmer-

kelyks , voegd , dat het met hem eeven zoo gegaan is , als met Amus.
(V) Wanneer nu deeze bygebragte Hiftorie eenmaal zulk een loop ge-

krëegen hadde , zoo fchroomde men hier na niet , onder het Paufdom
om veele vroome lieden diergelyke wyzen van omkoomen toe te fchry-

ven, alleen maar, op dat alles te fchrikkelyker daar uyt mogt zien,

wat men van Ketters te zeggen hadde. Gelyk als men , by voor-

beeld , wel onbefchaamdelyk derft voorgeeven , dat een zeeker Ouder-
ling , die met Sidonius hadde getwift , eeven eens zyn geheele ingewand
op een heymelyke plaats zoude hebben uytgeduwt. (y) Ik zwyge nu

nog

(m) Athanaf. ep. ad Serapionem de morte Arii Tom. i. p. f22. ap. Theodor. 1. c. 14. Conf.

Sozom. 1 1. c. 30. Rutïnus 1. c. 13. (q) Valelïus not. ad Sozom. & Obferv. Eccl. !ib. r 1 . c 2.

(r) Spanhem. Secul. iv. H.E. p. 408. (s) Sozom. 1. c. (t) Centur. Magdeb. lib. iv. c. ti.

p.782. («) Ibid. (x) Vita Sabae ap.Coteler. c.88. To. 111. Mon.p. 370. (y ) Gregor. Tu-
ronenf. lib. u.c.23. Hift.
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nog van meer andere diergelyke voorbeelden , by welke wel billyk, ge- J™^0,

lyk men pleeg te fpreeken , een briefje noodig was , om de lieden de

zaak wat geloofwaardiger te maaken.

4,. Zoo veel zy dan nu van den uytgang van Arrius zelfs gezegt , na 4"™"*'

welken tyd zynen aanhang eerft recht ter deege de overhand nam. Waar d" Aua -

in wel licht af te ncemen is , hoe , by de heerfchende huycheleryc der

Chriftenen van dien tyd, alles, zoo wel aan 't Hof, als onder het volk,

zig na den Keysur heeft gefchikt , nademaal , zoo wel Conjiantyn zelfs,

als zyn zoon Conjlantius , hier na opent! yk de partye van Arrius urn nam,

en Athanafius vervolgde. En den roem was zceker te vergeefs , en tee-

gen de klaare oogenfehynelykheyd , die de rechtgeloovige van het Ni-

cttnfche concilium maakten , als hadden zy daar door deeze ketterye op
eenmaal verdelgd, dewyl 'er dog niets minder als dit te verwachten was.

Ik wil nu niet zeggen , wat Arrius , nog by zyn leeven , en voor het

conciltttf», al voor aanhangers hadde, gelyk als daar waaren,de Bijfchop-

prn, Eufebius van Nicomedia , en de andere van Ctefarea , Secundus van
Ptolemdis , Theonis uyt Ltbya Marmarica , Theognis van Nicaa , Maris

van Chalcedon, Paulinus van 'Tyrtts , Patrophilus van Scythopolis, Meno-
phantes van Ephefe, Athanafius van Anazarbo, (niet uyt Myjië) Valens

van Murfia , uyt Pannonie ,' Theodorus van Heraclea , Ifchyras uyt het

landfehap Mareotis , NarciJJus van Napels, en ontallyke andere Biffchop-

pen , Ouderlingen , en andere Kerken-bedienden : onder de Regenten waa-

ren de gedachte beyde Keyzers in deeze eeuwe , ik zwyge nog van de

volgende, gelyk ook van de groote Staats-dienaars , welke met hoopen
haaren heer toevielen. Waar door Hieronymus verfcheyde maal klaagd , "„din"""

hoe dat toenmaals , en daar na , de gantifche weereld genoegzaam Ar- ca <"chE

riaans is geweeft , die door een vonk van Arrius aangeftooken geworden

is. Desgelyks , dat de Arrtaanen alle de Kerken ingenoomen hadden

,

en wel inzonderheid in gantfeh Oojien Heeren zyn geweeft. («) Zoo dat

in de volgende tyden de beroemdite Schryvers zelfs zeer daar over klaa-

gen , dat de Arrianijterye , zoo wel in de Griekfche , als in de Latynfche

Kerken, volkoomentlyk heeft geheerfcht. (V) En dit is niet alleen ten

tyde van Conjlantius alzoo toegegaan , wiens yverwy inde voortplantin-

ge der Arriaanifterye voorheene al uyt de veelvuldige aangeftelde Conci-

ïien, gezien hebben, voornaamentlyk, door dien zyne gemaalinne, Eu-
febia, en het gantfche Hof, deeze zyde hield, (b) Maar hier na heeft

Julianus zelfs de Arrtaanen ook veel meer begunftigd , als de andere »

door dien hy na zyne meeninge , meer verftand , befcheydenheyd , en

ander goed beleyd , by haar vond , als by de andere partye ; het geene

de rechtgeloovige toenmaals ook niet weynig krenkte. Dog onder de
Regeeringe van Valens , kwaamen de Arriaanen zoo Zeer booven te dry-

ven, dat genoegzaam alle de andere partyen daar door te gronde gingen.

De Btjjchop van Conjiantmopolen, Eudoxius , was, aan het Hof, en over

al, het fac totum , ofakbedryf, de Keyzermne Dominica was ook aarts-

Arriaans , en Valens zelfs, was niet alleeneeven zoo gezint, maar hy ver-

volgde ook alle de andere, gelyk als wy hier booven nu reeds al gezien

hebben.

5 . Alhoewel nu de andere partyen zich , over de vervolgingen der v«voig ,ri-

Arriaanen , heel zeer beklaagden , zoo kan men echter ook met loo^ 1™°"

chenen , dat de eerfte van de laatfte ook niet een hair minder geplaagd
Pp 3 zyn

(t) Hieronymus adv. Lucifer. & in Pf. 133. it. in Chron. An. CCCLXIV. Comm. in Galat.

V. & adv. Joh. Hietofolym. (a) Gregor. Nazianz. or. 2j\ adv. Arian. Nyflènus or. in BafiL

Yincentius Lirinenf. adv. Haer. c. 6. (£) Socr. 1. c. 39. 11. c. 1.



302 K E R K E L Y K E If. Boek.

Ja« cgc. zvn geworden , zoo dra zy maar weeder wat lucht bekwaamen. Alzoo

,

dat men ook hier geen zeeker charatier of merkteeken kan neemen , wei

ke partye recht of onrecht heeft gehad, dewyl ze alle beyde zich byge-
leegenheyd, teegen malkanderen vyandig en tyrannifch genoeg bewee-

zen hebben. En de rechtgeloovige hebben hier inde Arriaanen ook niets

voor te werpen , als hadden zich deeze by de Hoogt Ovenghtyd met
vleyen zeer weeten in te dringen , en daar door haare zaaken bevordert.

Want de Hijlonen geeven doorgaands genoegzaam te kennen , dat 'er

diergelyke kunften van weederzyde , aan 't Hof , onder Cotijtantyn , en

andere, genoeg gepraÜifeert zyn geworden. Hoe hart men, in en na

het Niceenfche concilium , met de Arriaanm heeft gehandelt , is nu reeds

al aangeweezen. Want, zoo dra als hier na de rechtgeloovige maareen

weynig het te booven geraakten , zoo ging het over de andere partye

weeder fcherp genoeg toe. Gelyk als dan ook de Regenten zulke reede-

nen bygebragt wierden, als of het haar ampt en pligt was, de Ketters te

vervolgen. Gelyk als Theodofais de Groote , op het aangeeven der Gee-

ftelykheyd , teegens Demophilus de Arriaan , Biffchop van Confiantinopo-

len, zeyde: dat, by aldien hy geen vreede houden wilde, hy zich dan

uyt de Kerk weg mocht maaken. Want , deeze hadden de Amaanen
toenmaals al ontrent de 40. jaar in gehad , en ze moeiten die nu verlaa-

ten , waar uyt dan ook geen geringe oproer over en weeder ontftont. (c

)

Ja de Keyzer Gratianus liet de Amaanen, met geweld, door Soldaaten,

uyt haare Kerken jaagen , die de rechtgeloovige als haar eygendom , wee-
derom vorderden, (d) Gelyk als hy haar ook wel fcherp verbood , van
haar gevoelen niet te teeden-twillen, (e) En op die zelve wyze wierden

zy van de Geeftelykheyd ook al uyt Carthago verdreeven. (f) Ja, onder

Juflinianus, uyt het gantfche Ryk. (g) Gelyk als het dan doorgaands

met deeze lieden zoo toeging , wanneer de Ketters vervolgt wierden.

Ja men gaf het als een treffelyken roem uyt , wanneer iemand maar wak-
ker teegens de Ketters fnaaude en woedde. Het wierd ook aan Dathy-
mius zeer hooggelyk gepreezen , dat hy op de Arriaanen zeer gebeeten

was, en haar ongemeen toegraaude (Jt^ot ïwiu) en , dat hy haar met
een volkoome haat heeft gehaat. Qh~) Waarom een ieder ook gaarne dier-

gelyken lof wilde verdienen , en alles bedacht , wat hy maar konde , om
die lieden fmaat aan te doen. Daar verzierde men, hoe iemand Arrius ,

met de andere Ketters , in 't helfche vuur hadde zien zitten : (/} en , als

men de verdoemenis van een menfch befchryven, en groot maken wilde

,

zoo gebruykte men deeze woorden : Hy zal met de Arriaanen •verdoemt

zyn. (k)

smaad- 6. Ook waaren de overige fmaadelykheeden niet gering, die mentee-

rXrchui. gens naar uytwierp. Daar is nu voorheene al van gedacht , hoe Confian-

«l'eïïe
tyit) na net v°orfchrift van zyne Biiïchoppen, Arrius , met den Hey-

Arriaanen. denfchen fpotvoogel en loogenaar Porphyrtus vergeleeken , en wel uyt-

drukkelyk, in openbaare afkondigingen, aan alle zyne onderdaanen ge-

booden hadde, de Arriaanen Porphyriaanen te noemen. Waar meede
hy haar dan zoo veel fmaat waande aan te doen, dat zy by een ieder in

een kwaad geruchte zouden blyven , gelyk als Porphyrius zelfs tot hier

toe eenigzins onder deChriftenen was geweeft. (7) Dit alles nu gefchied-

de enkel en alleen door 't aandryven der Biflchoppen , en wel inzonder-

heyd,
(c) Socrat. v. c.7. Sozom.vn. c.f. Thcod.v.c. 9. (d) ld. c.2. (e) Sozom. vu. cap. 6.

(ƒ) Procopuis Lm. Bell. Vandal.& Codex Juftinian. (Y) Euagrius 1. iv. c. 11.& 16. Niceph.
iv. c.io. & xvii. c.12. (h) Vita Euthymii ap.Cotcler. Tom.u. Mon.Gr. p. 260. («') Mo-
fchus in prato Spir. ib. p. 349. (k) Amphilochius in Synodic. ib. p. 104. (/) Socrat. I. cap. 9-

Athanaf ep. ad folit. Vit. Ag. (Id.Or. 2. inArian.)
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heyd vznAthana/ïus. Wiens groote verbittertheyd teegens Arrius , uyt \" T

££
C-

zyne fchriften en bedryven heel klaar te zien is. Onder anderen ook uyt

een zeeker fchnft , waar in hy niet alleen Arrius een Godsloochenaar Athamfid

(Athetjt) noemt, maar waar in hy ook wel uytdrukkelyk zegd, dat de Arm».

Arriaanen Arrius voor haaien Chnjius en Hey'land hielden , welke be-

fchuldiginge hy niet bcwytr, nog zulks ook onmoogelyk niet kan doen ,

waarom hy ook daar na , van Conjlantyn zelfs , een lafteraar en twift-

zuchtig Man is genaamt geworden: (r,i) Zyn voornaamfte grond hier

van is , dewyle men ook eeven zoo Caiaphas en Judas wet Chriftenen

zoude kennen noemen. Daar doch Arrius , uyt eerbiedigheyd teegens

de II Schrift maar betonnen wilde, hoe hy na haare eygene woorden

,

van Lhu/lus fprak, en meende, dat hy hem zyn fchuldige eere, na zyn
begrip, in alles gaf, gelyk als dan Athanafius hier en elders over hem
klaagt, dat hy de menfehen met de woorden der Schrift misleydde. Al-

hoewel hy terftont al wedder anders fpreekt, en zegd, dat Arrius zyne
woorden niet haalt, noch uyt de H. Schrift, nog uyt de Wysbegeerte,
maar van den Duyvel. Schoon hy zelfs te vooren gezegd hadde , dat

hy de Schrift gebruykte , gelyk de'Jooden de Wet, of de Manicheeërs

het Euangchum. JNiet te min noemt hy zyne aanflaagen Duyvelfcb , ert

hem zelfs, de voorlooper van den Antichrijt, die toenmaals al niemand
meer gebruykte, maar zich al vry in zyn eyge geftalte , onder alle de
partyen liet zien. Ondertuffchen noemen hem ook andere van zynevyan-
den aldus , dat hy de menfehen iets voorlegt, daar onder zy den rechten

Antichrift niet kennen konnen , welke zich in de heerfchappye over de
geweetens, aan de Geeftclykheyd al over langen tyd; meer als al te grof

hadde laaten zien en gewaar werden. (V)

7. Alzo noemde men Arrius verders ook een fchaadelyk beeft , dat uyt Toen2»-

de Helle zelfs was voortgekoomen : ook, een beltormer van Chrittus, aims.

(xej<tófi*xov) j
a zynen argften vyand. (0) En toen Conjlantyn noch door

de rechtgeloovige yverig gemaakt was , meende hy , zelfs Gode eenen

dienft daar meede te doen, wanneer hy zynen naalten wakker overhaal-

de. Daarom heeft hy ook, onder anderen, dirwonderlyk gefchrift aan Con ft2n .

zyne onderdaanen laaten afgaan : IVy , Conjlantyn de Groote ,door Gods
^JJ

s

[^.
ry"

genaade Keyzer. Arrius en de Arriaanen , is een kwaade ttytlegger , en, gensh«*>,

om zoo te (preeken , een beeld en znyl des Duyvels. En na dat hy veele

fpreuken uyt de Schrift te zaamen gezet hadde, zoo moell eyndelykeen

vers, uyt den Heydenfchen Dichter Homerus, de uytflag geeven, waar

in hy op den naam van Arrius fpeelt , die van den Krygs God Mars af-

koomen zoude, en hy fpot aldus met hem.

Ag«f , cipts, É5go]oA.o»ye
, niauQon Tiiy^ci nt'KY^..

O Mars , Mars gaat daar op los , gy moet fchilden hebben, en verder,

doch wy bidden, wilt het niet doen, laat de bywoonmge van Vernis 11 nu
ophouden, (p) Welk gefchrift gewiflelyk voor een gering Man, ik fwyge
noch voor een Keyzer, niet wel Hechter zyn kan. Alhoewel de maaker
daar van , buyten alle twyffel , een van die yveraars is geweeft , welke
gemetnt heeft , het wel rechtfehaape aardig en geleerd te maaken. Het
valt dan licht te oordeelen, wat doch de vreemdelingen, ja zelfs do, Ar-
riaanen, welke meeft alle verftandige lieden waaren, van zulk doen der

rechrgeloovige wel moeten geoordeelt hebben. Niemand kan zeeker

loochenen, dat de zaake zelfs , door zulke kinderachtige grillen , op
't aldermeeile te fchande gebracht , en de verftandige haatelyk gemaakt

ge-

(m) Epift.ap.Soïom 11. c. 31. (») Ambrof.lib.x.Comm. inLuc. c. zi. (») Rufinusi.c.2j'.

& Concil. Sardicenf. (/>) Epiphan. hsr.69.
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geworden zyn , en de andere zich daar door maar in haar teegen fpree-

ken , des te meerder verfterkt hebben. En zoo ging het ook met de
andere toenaamen der Arriaanen , daar zy, nu Arimamten , dan Diato-

niten, en dan weeder Pfathyriaanen , tot fchimp, moeiten heeten : om
dat 'er een onder haar, naamelyk Theoftiftus , een koekebakker geweeft

was, {q) en wat 'er van zulke dwaasheeden meer moogen zyn. Onder-
tuflehen ziet men wel uyt de bygebragte reede van Athanafius , dat zy
zich zelfs met de Seftifche naamen der Arriaanen niet hebben willen noe-

men , fchoon die haar naam daar meede zoekt wettig te maaken ,

om dat de andere Seften meeft altyd na haareeerfte Auteurs zyn genaamd
geworden. Waar meede men maar alleen voor gehad heeft , om haar

fmerte en fmaad aan te doen , en noch al meer twift en tweedracht daar

door te veroorzaaken.

8. Wanneer men nu verders den aanvang vandeezen ftryd met Arrius
maar wel inziet, zoo moet men met reede toeftaan , dat hy wel eenveel

zachter en Chriftelyker onthaal verdiend hadde, als hem Ahxander > en
die van zyne partye, al aanftonds beweezen hebben. Arrius was zeer

bekommert, dat Akxander de dwaalinge van Sabellws weeder op zoude
willen haaien , en daarom nam hy de zaak zoo zeer ter herte , (V) nade-

maal deezen Bijfchop zulke nieuwsgierige en onnutte vraagen voor wierp,
gelyk als de Geleerde zelfs van hem ook bekennen, (s) Nu mocht het

Alexander , weegens deeze befchuldiginge, wel het meefte van allen ver-

drooten hebben , dat deezen Ouderling , hem als zynen Superintendent ,

in geloofs zaaken hervormen , en van ketterye befchuldigen wilde. Het
kwam Arrius ook heel vreemt voor, dat zyn eyge Bijfchop nieuwe ma-
nieren van reedeneeringen en Hellingen in de Godgeleerdheyd bybraot,
en dat hier na een gantich Concilium noch al veel meer nieuws , buyten

oorwaken de Schrift , daar by voegde. En dat het de meefte Arriaanen in deeze din-
mnifterye. gen een louteren ernft geweeft is, ziet men daar uyt , dewyle zy te °-e-

lyk met eene de Photiniaanen^ Sabelliaanen , Samofateniaanen , Hieraci-

ten, en andere, wel ernftelyk hebben teegengefprooken. (V) Dat zyhaar
veel beeter en naauwer aan den reegel der H. Schrift hebben gehouden,
word van andere niet geloochent, ja veel eer van de Godgeleerde zelfs

bekent, dat zy met haare leere Gods Woord veel zuyverder hebben voor-

gedragen als de Athanajiaanen,\vc\ke de oude Godsdienft, met woorden, die

inde gantfche Schrift niet ftaan , fchynen te verwerren,en nieuwigheeden
aan te rechten. (?) Ik Iwyge noch dat zy de overeenftemminge deroude
Leeraars , als van Theophilus Antiochenus , Origenes , Tertnllianus , La~
ftantius , gelyk de Godgeleerde fchryven , insgelyks ook van Dio-

nyfius AlexandrinuSy Gregorius Neo-Cajarienfis, Lucianus', en andere 3

voor zich hebben , welke, buyten den ftryd te bedachtzaamer, en met
meerder nadruk, pleegen te fpreeken , als, wanneer het tot een teegen-

fpreeken kwam, en de gemoederen door hertstochten verwertwaaren. (V)
In 't korte, beyde de partyen, en by gevolge ook de meefte Chriftelyke

Leeraars , waaren nu al van de eerfte eenvoudigheyd des geloofs t'eene-

maal afgeweeken, en hadden, in de plaats van het werkdaadige Chri-
ftendom, bloote meeningen , ydele inzettingen , kunft-woorden , en on-
nutte vraagen , op de baan gebragt. Den uytdruk ook , die de Oude
noch in de kragt des geloofs hadden gehad, naamen de Chriftenen van
deezen tyd maar alleen ontrent de bloote fchorfle aan, raakten daar over

in
(jj) Socrat. v. c. 23. Theod. iv. Hser. Fab. c. Conf. Damafcenus de Hsr. (r) Socrat. 1. 3.

iv.c.2,7. Hilarius vn.deTrin. p.8z. (f) Socrat. tr.c.30. Soxom. iv.c.6. Hiftor.trip.v.c. 8.

(t) Damhauerus in Vale triumphali. p. 301. feq. (*) Calovius Syncret. Caliic. de Fid. Princip.

n.2f. Huetius lib. 11. Origeii.c.z. qu.i. §. 10. Pecav.lib. i.deTrin.c.5'. §.7.
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in harde woorden , en vergaaten het eenige noodwendige geheel en al
["/co"*'

door door j en ze wilden hier teegen, de onuytfpreèkelykeGodheydmet
zeekere woorden befchryven,en dat oneyndige Weezen binnen zulke enge
paaien fluyten. Waar door dan ook hier na, aan de zyde der Arriaa-

nen zelfs, by al dat geduurig woorden-twillen en kyven , de Chriftely-

ke plicht t'eenemaal wierd weg gezet > eeven gelyk als men ook in den
handel der rechtgeloovige geen tceken altoos van het waare Chriftendora

meer vinden konde.

9. Van de leerltukken der Arriaancn kan ik , by deeze Hiftorié , nu i-eered«

niet verder gedenken, om dat ik alhier maar alleen op de gedenkwaar-
digste gefchiedemflen te zien hebbe. Doch , dit vinde ik in de ketter-

regifters in 't gemeen , dat de eene haar gevoelen altyd heel anders voor-

draagt, als de andere, en dat een ieder zig nmr bemoeyt , om dat als

recht grouwelyk voor te ftellen. Behalven de booven aangeroerde Hel-

lingen , hebben zy alle nieuw gevondene woorden heel zorgvuldig wil-

len myden, en desweegen ook bekent, Dat God, nog een Weezen , nog
s™^a*~

eene zdfjlandigheyd was. (ici*. , «\L2zo7affif) (x) Dat Chrijlus wel zeeker- w««n -

lijk uyt niet van God gefchaapen, dog echter zoodaanig , dat door hem ook itu".

alles ge/chaapen is, gelyk de Schrift het getuygt. Hier door nu erkenden

zy hem ook voor een Schepper aller dingen , (y) voor het Woord des Va-
ders, gelyk als hem Johannes befchryft , dat men ook als God aanbidden,

en eeren moet , gelijk als aan hem ook alle magt , ja de hoogfte naam gegee-

ven is. Weshalven ook haare teegenpartye hen dit geftaadig voorwierp,

en haar daarom Heydenen noemde
;

haar vraagende , waarom zy doch
Chrijlus aanbaaden, die zy maar voor een bloot (chepzel hielden. Waar
teegen de Afriaanen weeder inbragten, hoe zy den Heere Chrijlus , in

een veel hooger en zuyverder verftand, met Paulus, voor het begin van
alle Gods jchepzelen , (z) en te gelyk ook , voor een God over alle het

gefchaapene , aannaamen. (Y) Met welke belydenifle zy zelfs ook de

Jooden, en andere ongeloovige, niet te rugge hoopten te ilooten, wel-

ke zich anders altyd inbeelden , dat de Chriftenen in meer als een God
geloofden. Hier teegen nu bleeven ze heel ftipt by de volgende , en

andere Schriftunr-plaatzen:z\s Joh. xiv. 28. x. 28.29. v. 19. Hebr.nii

1,2. Joh.xvu.3. 1 Cor. xv. 28. xi. 3.. enz. Verders zyn het ook haare

aanklaagers, in andere Hellingen, met eikanderen niet eens. Zommige
VjndenH

zeggen , dat zy de Godheyd van den H. Geeft ook geloochent , en gezegt Geeft.

zouden hebben, dat hy van den Zoon was gemaakt. Qbj Andere hier tee-

gen befluyten daar weeder uyt , dat Arrius zelfs daar niets altoos van

gedacht moet hebben, dewyl men op het Nicéenjche Concilium niets daar

teegen beflooten heeft, (cj Wederom geeven eenige voor, dat ze leer-

den, dat Chriftus alleen het vleefch , zonder ziele, aangenoomen had-

de , en dat hy in plaats van de zelve , de Godheyd heeft gehad. (_d~)

Zommige nu houden deeze zaak voor t'eenemaal onbekend , en bely-

den , dat niemand daar van teegens haar geftreeden heeft. (ej Ontrent

den Doop hebben ze zich aan de woorden vanChritlus zelfs heel naauw Doof

gebonden , uyt Matth. xxviu. Hier teegen hebben ze het van de men-
fchen-verzonnene loj-formuiier , of de SofyAoyla. , niet aangenoomen , om

l.Deel. Q.q dat

(x) Phi.loftorg. lib.x. c. ï.' (v) Hjcronym. Comm. in Jonxc.2. (z.) Athanaf. Or. ïv. adv.

Arian. Ep1pl1an.hxr.69. n. iS. & h:er. lxxvi. Hicronym. in Habac. i. (a) Augultin. lib. in.
idv.Maximin. c. 2. (t>) Augultin. hxr 69. Epiphan. hxr. 69. n. 17. Leo M. Serm. 4. in Nat.
Dom. Theod. 1 v. c. 10. Profper in Chron. (c) Bafilius M. cp. 78. Epiphan. hxr. 74. Hicro-
nymus & ex iis Baronius. Ann.CCCXXV. n. 5-1.75-. (d) Damafcenus h. 69. Timotheus Pres-

byt.de Hxr. Recept. ap.Coteletium Tom. m.p. 395*. TheodoritHS Dial.2. & lib. ïv. Hsr.Fab.
Epiphan. l.c.

I
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loc cd
Cc

' °*at z y >m p!aats van ^ie woorden ; Eere zy den Vader, Zoon enH. Geeft,

hebben gezongen , Eere zy den Vader , door den Zoon m den H. Geeft.

Waar over dikmaals niet alleen veel ftryd, maar zomtyds ook, wel een

groot bloed vergieten door de rechtgeïoovige is aangerecht geworden,

Wanneer 'er nu eenige van andere gezintheeden tot haar overkwaamen,

zoo doopten zy die noch eens, uyt oorzaak, dat de rechtgeloovigen de

kracht der zaaligheyd aan het opus operatum , of uytterlyke werk , toe-

fchreeven, gelyk als de Geleerde zulks ook bekennen,
(f) Zonuydsmoo-

gen ze ook wel maar in den naame van Chriftns gedoopt hebben ,, eeven

gelyk' 'ze' het in de gefchiedeniffen der Apoftelen vonden aangeteekentj

gelyk als dan ook zulk een Doop van de Vaders voor goed is gehou-

den geworden, (j;) Om welke reede ze van de andere ook niet herdoopt

wierden , zoo als de decreeten of befluyten der Roomjche Bijfchoppcn

zulks meede brengen. (h)

Haar io. Anders hebben ze ook, in haare Gemeentens, al een vry naauwe
u,:ht

' tucht en orde gehouden , en men ziet, uyt de gantfche Hillone deezer

tyden, dat zy zich in veele, zoo niet in de meefte zaaken , veelbeeter

als de andere, getoont hebben. Zy hadden ook eenen grooten afichnk

van alle afgoderye, en van daar kwam niet alleen haare leere, van de
eenigheyd en hoog/ie Majefieyt van God den Vader af, maar ook , haaren

ernftigen affchrik voor alle Beelden-dienft , en het gebruyk der zelve j

inzonderheyd, gelyk als wel te vermoeden is, van alle zulke Beelden, die

iets van Gods weezen wilden vertoonen. (f) Buytendat geene wat ander-

zins veele van haar, teegens de inkruypende bygeloovigheeden en men-
fchen vonden , en booven al , teegen de tyranme der Biffchoppen , en
haare nieuwigheeden, getuygt hebben. Zoo dat dierhalven ook by haar,

eeven gelyk anders in 't gemeen by alle Secfen, hetkwaade met het goer
de alzins is vermengt geweeft, en dienvolgende, dat men ook alles van
haar, door den H. Geeft , uyt zyn woord , moeft beproeven , en het

belle behouden, het zy dan dat het by haar , of by andere, gevonden
vvierd. Verders konnen ons ook de woorden van Hüarius, als eenregr-

geloovig Leeraar van de zelve tyd , den ellendigen toeftand van dceze
Arriaanjche twift , klaar voor oogen ftellen , die toen ter tyd daar aldus

over klaagt, en , zoo wel zyn eyge , als de Arriaanfche partye , be-

fchuldigt : wanneer hy zegt , Daar na eenen God en Heere , ook maar
eenen Doop en een geloove behoord te weezen ; zoo zijn wy van het eeni-

ge geloove afgevallen , en terwylen- wy nu meer geloofs-belydemffen heb-

ben , zoo is 'er nu gantfeh geen geloove meer over. IVant wy wenen dit

altyd heel wel te zeggen , dat men , na het Niceenfche Concilium met
anders , als van geloovenfchryft. Terwylen wy nu om de woorden twiften,

naar nieuwigheeden vraagen, van twyjfelachtige dingen geleegenheyd nee-

men, om over haaren eerften invoerder te klaagen; nademaal wy ookparty-

fchappen maaken , en zoo bezwaarlijk met malkanderen konnen over een

(temmen, en dat wede eenemet de andere verbannen en vervloeken ,zoo komt

vafi niemand Chriftus meer toe. Want wy werden van een onzeekere.wwd
der leere heene en weeder gedreeven , en, wanneer wy Ieeren , zoo maaken'
wy maar onrufl, en, laaten wy ons van andere leeren, zoo weetenwy niet-

waar aan wy zélfs va/l zyn. Waar by hy noch al verder klaagt ,. hoe'er
altyd het eene Synode na het andere is gehouden , daar het homooufion

,

en andere ftellingen, nu verworpen , en dan weeder bevoolen wierden

(ƒ) Danasus Not.ad Auguft.de hsr.p. 244. (g) Auguftinus iujurc Canon, de Confecr.d.4
c.78. Ambrollus. (h) Innocent. & Gregor. Ep. Rom. de Gonfccr. c. 4. Axianoy. Ci) Concil
Nicen.n.Ad.ó. Tom.1u.6iv.
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te gelooven. Ja hy fielt van zyne partye der rechtgeloovige > dat 'er ,
c

J" r

ĉ
cc'

noch by haar, noch by haare Voorvaderen, iets goeds meer overig was.

(k~) Zoo zeer hadde de boosheyd alles al , tot in de grond toe, bedor-

ven , dat geene Gemeente altoos meer met waarheyd , zich weege.ns de

zuyvere en heylige leere van Chriftus beroemen of verzeekeren konde,
nademaal de meefte Leeraars zich niet van den H. Geeft regeeren en lee-

ren lieten , maar , van de Weereld en den Duyvel. Waar door zy ook
in loutere dwaalinge en onzeekerheyd daar heene gingen , en den eenen

over den anderen altoos heerfchen wilde.

11. Eyndelyk moet men ook dit aanmerken, dat het geenzins aan alle °£ d
«-

in 't gemeen toekomt, zonder eenigonderfcheyd, wat deezen of geenen tuiende

onder de Amaanen wel werd nagegeeven. Aangezien ze al onder Con~

ftantius , in verfcheydene hoopen verdeelt waaren. Daar onder bleë-

ven'er eenige by de oude inzettingen, die nu wei inzonderheyd Arriaa-

nen , en Anomai of fVetteloo.se , moeiten heeten , waar van de voornaam-
fte Aetius , en hier na Ennomius , waaren , van welke men haar ook A fe'«»«»J

Actmanen , en Eunomiaanen noemde. (/J 1 eegen deeze wierd 'er te An- ne"-

cyra van de andere partje) een eygen Synode gehouden ,op het aandrin-

gen des Bijjchops van Ancyra , Bafilws. Men noemde haar ook Exitcon- Exucomü.

tu , om dat zy leerden , dat de Zoon van den Vader was gefchaapen , en

geteelt , (è|j üx. 'óvlm') uyt dat geene , dat niet geweeft was. Andere wee-
der wierden halve Amaanen genaamd , welke het in alles met deeze zoo HaiveAr.

niet hielden , maar de rechtgeloovige wel ergens in toevielen , maar on-
naanen -

dertufic.hen het homooufion niet aannaamen , maar wel het eV°&r'ov daar

teegen verzonnen. De aanvoerders hier van, waaren Bafdius van Ancy-
ra , Euftathius van Scbafte, Leontins van Cyzicum, Georgius vanLaodi-
cca, SylvanuS) en meer andere. En deeze wierden ook van de andere,

op het Syrmienfche Synode , te gelyk met haar ó//W<noi' veroordeelt, (ni)

De derde partye nu noemde men eyndelyk Acaciaanen, van Acacius , de £,"
ciaa*

Bijfthop van Cafarea^ die het middel tufTchen beyde wilde houden, en

eenvoudiglyk bekenden, dat Chriftus den Vader gelyk was, zonder daar

by te voegen , of hy hem , na zyn Weezen , of in alles , gelyk was. (V)

Andere verdeekheeden onder haar, moet ik , om de kortheyds wille,

nu overflaan. Het is genoeg, dat ook hier uyt blykt, hoe dat het men-
fchelyke vernuft, met alle zyne vonden , inGoddelyke zaaken zoot'ee-

maal te fchande moet geraaken , en niets anders , als oneenigheyd enjam-

mer onder haar llaaven konnen aanrechten. De verwerdeonluften,die'er

wel onder alle deeze fec~ïen zyn voorgevallen, zyn niet te befchryven, en

vereyfehten wel een groot boek op zich zelfs, en ze zouden ook den Lee-

zer, indien zy alle herhaald wierden, zelfs meer verwerringe alsbeeter-

fchap, of ook genoegen, toebrengen. Derhalven zal ik my nu tot an-

dere noodiger aanmerkingen wenden.
1 2

.

Hier vooren is nu reeds al gedagt geworden , hoe dat de Arriaa-

nen de Photiniaanen ook al geweldig zyn teegen geweeft, insgelyksook,

dat Athanafius befchuldigt is geworden, als of hy Photinus weeder had-

de aangerioomen , daar hem doch de andere rechtgeloovige volkooment-

lyk veroordeelt hadden. Hier op is verder noch aan te merken, dat de

Arriaanen met deeze lieden al vry fcherp, en niet recht na den zin van

Chriftus, gehandeld hebben. Evenwel hebben zy het zoo erg niet ge-

maakt, als de rechtgeloovige het wel met haar en andere deeden> ge-

lyk als we nu haaft zullen gaan zien. Wat de perzoon van Photinus rhotinu*

Q.q 2 zelfs

(k) Hilar. l.i. ad Conft. A. (I) Socrat. Scnomen. Theod. Epiphan. h.76. (««) Socrat. ir.

c. zo. [Epiphan. Auguft.Philaftr.] (») Idem.
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jaar ccc. zelfs aangaat, hy was een leerling en navolger van Marcellus , een Bif-

MirwUus fcnoP te Ancyra in kleyn Galatte. Deeze Marcellus nu vong een woor-

den-twift met AJlerius , een Arriaan, aan, en door dien hy in yver, ge-

lyk het dan pleeg te gaan, al te heftig, en te gelyk fpitsvinnig, ftreed,

zoo verviel hy in deeze meeningen, waar over hy hier na tot een Ketter

wierd gemaakt , nademaal hy andere daar toê brengen wilde, (o) Ande-

re zeggen , dat hy de geheymeniflen al te wyt heeft willen ophaalen en
• verklaaren , en daar door ook zynedoolinge aan den dag gebragt heeft. (/?)

Ondertufichen zoude hy doch in 't begin goede woorden gegeeven heb-

ben , en zich ontfchuldigt , dat men zyne woorden teegens zynen zin

hadde uytgelegd. {q) Gelyk als hem dan ook veel e andere toen ter tyd

een goed getuygenis , van zyn goede leere en leeven, hebben gegeeven.

Waarom hy ook, door het Sardicenfche Synode , weeder in zyn Bisdom

wierd gefield, daar uyt hy , van het Synode van Conftantinopolen } was
verjaagt geworden. (rj OnderWylen geeven hem doch anderen vooreen

Ketter uyt, en ftellen onder zyne aanhangers ook meede Photinus. (s)

Deeze Man nu werd anderzins geroemt , dat hy een zeer verftandig , ge-

leerd, en welfpreekend Man is geweeft, dit beyde de taaien, dcGriek-

fche en Latynfche, zeer wel wift te fpreeken, waar door hy'erookveele

tot zich heeft getrokken, (t) Hy is Bijjchop te Syrmium geweeft , een

oude Stad in Bungarye , dicht aan de grenzen van" het Illyncum , doch
niet in Smyrna, gelyk als Iftdorus wil. Van geboorte was hy uyt kleyn

Galatte , en eerft te Ancyra een Ouderling geweeft , alwaar hy , na men
meent , noch onder Bafilius geftaan heeft , van waar naderhand ook die

jalouzye, tuflchen haar beyde , wel mag gebleeven zyn , die eyndelyk

noch in een openbaare twift uytbrak. («)

z,n ftryd. 1 3 Want daar befchuldigde hy Photinus , neevens andere , weegens
veele dwaalingen , wanneer zig deeze aan de woorden van Pattlus hield,

als geloovende, dat hy in alles recht leerde, (x) na dat een ieder maar
alleen op befpiegelende vraagen.en ftellingen vervallen was. Naamelyk,
zy zeyden

;
dat hy de Ketterye van Ebion weeder op de baan gebragt had-

de, en ze vergeleeken hem daarom ook by deezen.(jy) Insgelyks paften

zy de leere van Paulns van Samojate op hem toe, alhoewel zy het daar

niet meede eens konden werden, of hy, naamelyk volkoomentlyk in al-

les met hem over een ftemde , of in zommige dingen hem teegenfprak ,

want dit vint men beyde by de Schryvers aangeteekend. (V) Hy zoude
ook nog het volgende geleerd hebben : Dat God eenig was , en met be-

ftaande uyt drie perzoonen , maar alleen uyt drie naamen , als leader , Zoon
en H. Geeft. Chriftus was maar een enkel menfch , en heeft zijn begin met

zijne geboorte van Maria genoomen. Ook was de H. Geeft met eygentlijk

een byzonder perzoon. (a) Alhoewel anderen weeder zyne meeninge van

Chriftus duydelyker uytdrukken , wanneer ze ftellen , dat hy gezegd
heeft, dat een ander de Zoon was ,waar door hy demenfchofdemenfch-
heyd Chrifti heeft verdaan , en een ander was het JVoord. De eerfte was
van den beginne , na de woorden van Johannes, maar niet de laatfte. Het
JVoord en de Geeft was altijd in God geweeft: , maar de menj'che Jefus was
bnyten het Drie-eenig Weezen, (jcj Hier over nu onftond 'er een grooten

Op-

(o) Soiom. it. c. 33. (/>) Epiphan. h. 71. (?) Socrat. 1. c. 2.0. (r) Epiphan. 1. c. Hicron.
Catal. Script. inMarcell. (s) Hilarius ad Conft. Athanaf. fcpe. (t) üozom. iv. c.6. Vincen-
tius Lizinenf.de hxr. («) Socrat. ti. c. 18. (*) Hilarius L. de Syn. adv. Arian. p. 292. ( v) Idem
lib. vu. deTrin. (z,) Auguitin. haer. 44. Damafcen. h. 72. Timotheus Presb. 1. c. (a) Vin-
cent- Lirinenf. Theodor. 1. iv. Hser. Fab. Philaftr. h. . . . Socrat. 11. c. 19. vu.c.4. Sozomen.
it.c.33. & iv. c. 6. Athanaf. Hilarius. Ambrof. Hieronym. lialilius M. ep. 74. (£) Epiphan.
hacr. 65-. &71. (0 Marius Vidorin.1. 1. adv. Arian.
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Oproer , in zyne teegenwoordigheyd * 200 dat de Keyzer Conftantius £|
r

c
(

-j
cc -

zelfs , daar over vergramt , en bewogen wierd , om weeder een Synode te
s dus te

Sirmiurriy in 't jaar 359. te zaamen te roepen. Alwaar hy dari ook, met synnium.

veele Bijjchoppen , kwam , dog die alle Arriaanen waaren : daar onder

de bekendfte zyn geweeft, Georgius van Alexandne , Marcus Van Are-

tbufe, Bafilius van Ancyra , en, uyt het Weften , Valens, Urfatws, en

Auxentius. Deeze dan verklaarden Pbotinus voor een Sabelliaan en Sd-

tnofatemaan , en zetten hem dierhalven van zyn Bijdom af. (d^) Noch-
tans veeren zy zoo ras daar meede niet voort , gelyk wel de andere «5jy-

noden , inzonderheyd die van de recbtgeloovige , haare gewoonte was

;

maar zy zochten hem eerll van zyne meeninge af te brengen , en beloof-

den hem weeder in te zetten. Maar hy floeg alles onbefchroomd af, en ^Xtr'"
verlangde maar, dat men het op een woorden-twift zoude laaten aankoo- &hen vh°-

men. Het geene dan ook ingewilligd , en zeekere fcheydsmannen daar Bafiiius.

toe van 't Hof befteld en Bafilms teegens hem gefteld wierd. Alzoo
dijputeerden deeze nu opentlyk met malkanderen, en, dat wel aan te mer-

ken is , niet met fyllagilmen of fluyt-reedenen en andere fophijleryen of
hairklooveryen, gelyk anders de vallche en bedriegelyke Godgeleerden

wel pleegen te doen, maar, door bloote vraagen en antwoorden. Waar
by dan Pbotinus overwonnen zoude zyn geworden , het geene men nog
zeekerder zoude kennen zien , by aldien de Protocollen of Schryf- rol-

len zelve, nu nog voor handen waaren , welke toen ter tyd zeekere A/io-

tarijj'en meeden houden, (V)

14.. Hierop wierd dan Pbotinus vervolgends in ellende verdreeveft , ^p^n
welke kunft de Arriaanen van de andere nu reeds al geleerd hadden , die Phocinus-

met haar zelfs, op het Concilium van Niceene , eerft zoo fpeelden , om
zig van de Ketters te ontflaan. Maar Athanafius , wien alle deeze han- Athatnfms

delingen niet weynig verdrooten, om dat deeze Ketters eevenwei over ïS^
al , na hun eyge believen handelden , zogt hen een part te fpeelen, weed"

Naamelyk, hy trok den uytgebannen Pbotinus niet alleen tot zig, maar
zelfs nam hy hem ook weeder aan, niet denkende, hoe kwaalyk dit van

hem opgenoomen zoude worden, wanneer hy deezen , van alle partyen

beruchten Ketter , weeder aan nam. En het fcheen waarlyk dat zyne

hertstochten hem zoodaanig verblind hadden, dat hy zyn eyge achtinge

daar door t'eenemaal in de weegfchaal gelegd hadde , daar hy anders zoo
gantfeh rechtgeloovig en zuyver in de leere heete te weezen. Het welke

hem dan daar na ook geen goede naam gaf , door dien men hem wel on-

befchroomd dorft na-geeven, dat hy dit alles met geen quaad inzicht ge-

daan hadde. (ƒ ) Pbotinus is verders ook van het Synode van Sardinië,

in 't jaar 347 , en op dat van Milaan , (g~) na den aart van die tyden

,

veroordeeld geworden , daar men op de t'zaamen komften niets beeters

wift voor te neemen, als, malkanderen te veroordeelen , en te vervloe-

ken. Gelyk als deezen man ook hier na, van de Roomfche Bijfchop,

Damajtis, op een Synode , neevens andere Ketters , nog al eens, en, als

na lang volbrachte executie of uytvoennge veroordeeld is geworden, (h)
Ondertuflchen kreunde zig Photmus echter daar gantfeh niet aan , maar

voer voort, met, mondeling en fchfiftelyk, 111 de Griekfche zoo wel als

in de Latynfcbe taaie, zyne meeningen over al voort te planten , en te

verdeed igen. (ij Alhoewel deeze fetfe in 't gemeen niet heel lang ge-

duurd heeft , want Eptphamus gedenkt in zynen tyd al , dat zy toen-

Qj{ 3 maals

{d) Socrat. 11. c.28.29. Soiom.iv. c.6. Philaftr. lib. iv. c. 3. (<?) Socraf. 11. 30. Sozom
ïv. c. 6. Epiphail. ha3r. 71. (ƒ) Suipic. Sevcr. lib. ir. (g) Epiphan. 1. c. Hilarius in fragm.
p.ia. edit.Panf. (J>) Thcodor. V 10. Rufm. 11.10. Sozom.v1.23. (i) Sozom. iv.6.

aan.
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' maals al verftrooid, en onbekend geworden was. Ja andere Schryvers,

kort na hem , getuygen , dat 'er niet het geringfte meer daar van over

gebleeven was. (£)
15. Maar deeze Hiftorien konnen tot eene goede proeve verftrekken,

hoe het de Amaanen eeven ook zoo met de Ketters pleegen te maaken*

en ze alomme te vervolgen, gelijk de andere, daar ze maar de overhand

konden krygen. Een ander voorbeeld vinden wy in deeze eeuwe aan de

*i?°n.

lna ' Apollmariflen , met welke zig de ftryd ook al heel wonderlijk heeft toe-

gedraagen. Haaren eerften aanvanger dan iseenen zeekeren Apollinaris ge-

weeft, niet de Bifichop te Hierapotis ,(/) of een anderen Bijfchopte Lao-

dicea , welke in 't gemeen voor deeze mans zoon is gehouden , (m)
maar hy was van Alexandrie (jf) geboortig , en hadde te Berytus zyne
eerfte , en daar na te Laodicea , zyne tweede bedieninge in de taa-

ien , beneevens zynen zoon , van dezelve naam , tot dat eyndelyk

de Vader een Ouderling, en de Zoon een Voor~leezer wierd. Hier v/ua-

ren ze alle beyde nu in 't eerft heel rechtgeloovig , fchoon dat ze eenea

Amaanfchen Bifichop hadden , genaamd Gregorius , zoodaanig zelfs

,

dat zy ook met Athanafius heel wel over een kwaamen. (0) Dog, om
wat reede ze naderhand zyn verworpen , zulks verhaald men zoo een-

paarig niet. Nu geeft men het eens de naam , dat het den onden ApoU
linans verdrooten heeft , dat hy geen Bijfchop konde werden , welke be-

fchuldiginge wel meede eene onder de valfche en gewoonelyke beladin-

gen is 3 waar meede men in 't gemeen de Ketters nog fwarter zoekt te

maaken. (p) Dan zegd men weeder , dat hy van Gregorius desweegen
op eene geweldige wyze zoude uytgeftooten geworden zyn , door dien

hy Athanafius , op zyne reyze na zyn ballingfchap hadde aangenoomen.
Wanneer deeze, Apollinaris daar na niet weeder aanneemen wilde , zoo
zoude hy eyndelyk in eene Ketterye zyn uytgebrooken. (7) Weederom
zeggen andere , dat Apollinaris met een fophifi , genaamd Epiphamus ,

heel vertrouwelyk zoude hebben omgegaan , en daarom van zynen Bif-

fchop uyt de Gemeente zyn uytgeflooten geworden , waar op hy dan
voort deezen ftryd aangevangen hadde. Eenige nu fchuyven de fchuld

hier van alleen op den BiJJchop , die zig weeder by de Amaanen begee-

ven hadde , waar door dan ook de geheele vyandfehap , tuflehen hem en
deeze beyde, gekoomen is. (r) Ten minften is het gewis , dat de on-

geftuymigheyd , en het onverftand des Bijfchops deeze lieden te rugge
geftooten, en haar, tot diergelyke dingen, geleegenheyd heeft verfchaft,

waar uyt ook in 't gemeen alle de verdeeltheeden , in zaaken van Gods-
dienft, ontftaan zyn. Ondertuifchen hebben deeze lieden wel haafteenen

grooten aanhang, eerft in Cilicie , en daar na, door gantfeh Afie, bekoo-
men,(V) inzonderheid ? om dat ze, weegens haar voorbeeldelyk leeven,

in een zeer groot aanzien waaren,te meer nog, door dien 'er in.diëtyden

by na geene voorbeelden meer van vroome Leeraars gevonden wierden ,

zoo wel onder de Amaanen als rechtgeloovige. Ja zy hadden te Antio-

chie, en elders, zeekere Leeraars , welke haar eygene Gemeentens ver-

gaderden, en het met haar hielden. Gelyk als dan ook de liederen van
Apollinaris over al zeer aangenaam waaren , door dien hy een heel goed
Dichter was , en daar door veele menfehen tot hem geneegen maak-

Ha,rc
te. (O

Ueie."
e

J 6. De Schryvers nu verfchillen , zoo wel in de geleegenheyd der

Ket-

(*) Theodor. LH. Fab. (I) Eufebius v. c. 16. Theod. m. H. E. (w) Euagrius v. c. 16.

(n) Suidas. Philollorg. (o) Socrat. u. c. 46. Soiom. v. c. 18. (/>) Theod. V.H. E. cap. 4.

(f) Sozom.vi. c. 26. (r) Socrat. 11. C.4Ó. (s) S010m.v1.c27. (O Idem c 2ƒ. Theod. V.c.4.
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Ketterye, alsook, ontrent haare eygentlyke meeninge , zeer veel van J^ca
00'

malkanderen. Men zegt gemeenelyk van hen , dat ze aan Chrijtus wel

eene menfchelyke natuure, en het vleefch , zouden hebben toegefchree-

ven, dog, zonder eene vernuftige ziele, in welkers plaats de Godheyd
des woords is geweelt. (11) Zy draagen echter haare meening met eenig

„onderfcheyd voor; want, nu zouden zy eens Chriftus vleefch voor

„ongefchaapen, en booven heemelfch, uytgegeeven hebben > dan, dat

,, het met de Godheyd van een gelyk Weezen was. Nu fpreeken zy wee-

„ der eens van eene vernuftige ziele , dan , van een booven-heemellch

„gemoed, dat het lichaam maar alleen als een werktuyg gebruykt had-

j,de, of, gelyk als by de Chrijlenen de innerlyke menfeh is. Te deezer

„oorzaake zoude hy ook bygebragt hebben, dcwyle Chriftus eenvolkoo-

„men menfeh was geweeft; dat hy uyt dien hoofde ook wel hadde kon-

s, nen zondigen. (V) En , het fchynt wel t'eenemaal , dat haare tee-

^cnpartye haare voorftellingen niet recht wel . heeft konnen verftaan j

door dien ze ftellen,dat nu ettelyke van haar bekend zouden gehad heb-

ben , dat het lichaam van Chriftus met de Godheyd van een gelyk Wee-
zen (ó/iow-io») was, en derhalven geenzins uyt het Weezen van Maria ge-

formeert hadde konnen werden. (y)_ Dan zouden zy hem maar als eeu-

wig met het woord genoemd hebben , («} en gezegt , dat Chriftus

een Heemelfch Lichaam van den Heemel meede gebracht , en , dat hy
daar na zelfs , zichtbaar , fterffelyk , en tot het lyden bekwaam ge-

maakt hadde. (<z) Zoo dat zy de fpreuk, het Woord is Vleefch geworden^

alzoo verftaan hebben, dat 'er iets, aan het Woord zelve volkooment-

lyk in Vleefch veranderd was geworden, (b') De andere (tellingen» wel-

ke haar van haare teegenpartye werden toegefchreeven , loopén eevenook
meeft alle op deeze hoofdpunt uyt, waar uyt men dan verder veelé on-

gerymde gevolgen trekt, daar zy zelf wel niet eens aan gedacht moogen
hebben. Men noemd haar ook daarom Dimocrita , door dien ze genoeg- Dimocrit* ;

zaam als drie derdendeelen in Chriftus Helden, (i) Nog al eene byzon-

dere nfeeninge geeft men den ouden A\>ollinaris na , naamelyk , dat hy Apoiiin».

de beloften van de toekoomende heerelykheydop zulke neederige dingen «n""

getrokken , en gezegd heeft , dat de zaalige j in de eerfte opftandinge , cLfti.

dtjoodfche zaaken weederom 1000 Jaaren lang zullen aanneemen , ja,

den Tempel , en Jerufalem zelfs weeder opbouwen , en dat ze ook , na

den aart van deeze weereld weeder zullen leeven. (d~) Dog, zommige
willen deeze befchuldiginge zelfs niet eens gelooven, waarom ze zig dan
ook met de weederlegginge der Joodfche Cerinthifche ftellinge , t'eene-

maal te vergeefs bemoeijen. Gelyk als ook eenige deezen Apollmaris ,

weeder met dien van Hierapolis ververren T en zeggen, dat deeze de Leer-

ling van Papias, en ook van zyn gevoelen is geweeft. (V) Door dien

deeze lieden gezaamentlyk, zonder twyftel , de middag-klaare beloften

der Propheeten van 't Oude en Nieuwe Teftament , hebben na gevolgd ,

die met menfchelyke en vernuft-fluytingen niet wel te bevatten zyn. Ver-
ders zyn de Apollinariften ook al , met den ban en vloek van de zoo ge-

naamde yveraars , eeven zoo weynig als andere , verfchoond gebleeven

*

door dien ze op het Roomfche Synodus-, in 't Jaar 377. door toedoen van

Damafus de Roomfche , en Petrus de Alexandrynfche Bijfthop , gelyk ook
hier

(u) Rufinus 11. c.2.0. Cyrill.AIex. ep. if. Epiphan. h. 77. Auguftin. hxr. yy. Vincent. Liri-

nenf. Common. c. 27. Balïlius M. ep. ^9. Liberatus Bteviar. c. 3. (*) Athanaf. de incarn.

( v) Epiphan. (z) Vincent. Lirinenf. 1. c. {a) Athanaf. 1. c. (b) Augultin. h. 4$- . (c) Epi-

phan. l.c. (d) Theodor. v. c.3. Epiphan. l.c. Balü.iYl. ep. 137. &Z93. Timoth. Presb. p.395
-
.

To.iii. Coteler.Gtegor.Naziam.. ep.2. ad Oedon.Hieronym. inEzech.c. 36. & in Efai. lE. &-
<5y. it.de Set. Eccl. in Papia. (e) Epiph.
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ji»r cgc. hier na p het Conftantinopolitaanfche , en elders , veroordeeld zyn ge-

worden, (f) Waar na zy ook ,eeven zoo weynig als de andere partyen,

gevraagd hebben, maar zy zyn, gelyk als de andere, in haar doen voort

gevaaren , waar over dan haare vyanden , zoo wel , als over haare groo-

te voortgangen, zeer hebben geklaagd. Ondertuflchen hadde haar Thêo-

dofius de Groote ook al uit het land gedreeven, zondereenige twyfFei, op
het fterk aanhouden der Geeftelykheid , die zig daar door gaarne van
haar wilde ontflaan. (g)

Dey«- 17. Uyt deeze , en andere voorbeelden nu kan men heel wel zien,

"en^fs" hoe dat 'er in deeze eeuwe, zeer veele, zonder eenige waare grond, tot

Ketters zyn gemaakt geworden. Het volgende voorbeeld zal ons kon-

nen leeren , hoe dat een van de heevigfte yveraars teegens de Ketters,

nochtans daar na zelfs , door de rechtgeloovige, is verkettert geworden,
en zulks wel buyten zyn fchuld, enkel en alleen, gelyk het fchynt, tot

vergeldinge voor zynen yver, en, op dat hem eeven met dezelve maat
weeder wierd uytgemeeten , daar hy andere meede hadde ingeraeeten.

Lueifct. Deeze Man nu was Lucifer , een Bijfchop te Calaris in Sardinië , welke
het teegens de Arriaanen zoo zeer dreef, dat de Keyzer Conjlantius hem

zynen ook daar over verzenden moeft. (h) Gelyk dan zyn Boek , teegens de
yver

' afgevallene Kooningen, vol van onverftandigen yver en botheyd teegens

de Magiftraat is, daar in men heel klaar ziet, dat hy als een recht hand-

werk van het verketteren en fchelden heeft gemaakt. Doch hem wierd ,

door eene wonderlyke fchikkinge, wel haaft gelyk met gelyk vergolden.

Hy was van natuure van een heftig en zeer toornig gemoed, en daar by
ook eygenzinnig, eergierig, en heerfchzuchtig. jNu hadde hy te An-
tiochie , daar hy in zyne ballingfchap uyt Paiaftina was komen woonen

,

dit op hem genoomen, dat hy Paidmus , zonder de volle verwilliginge

der gantfche Gemeente, tot een Bijfchop hadde ingefteld. Maar toen hy
zag, dat men zyn voorneemen geenzins voor goed keurde, en dat Eu-
febius, de Biffcbopvan Vercelli, daar teegen was , die, om deeze onruft

alleen, van het Alexandrynfche Jynode daar heene gezonden was*, zoo
maakte hy een aanhang op zich zelfs, en verwierp dit geheele Synode,
fchoon het t'eenemaal regtgelovig was. (/) Alhoewel andere weeder zeg-

gen, dat hy daarom is verworpen, om dat hy het Synode van Armini
niet wilde aanneemen. Hier teegen nu veroordeelde hem zyn teegen-

partye, en maakte hem t'eenemaal tot een Ketter , maar, door dien hy
nu niets anders altoos geleerd hadde , als zy zelfs, zoo moeft 'er doch
eene meening tot een behulp dienen , die men hem na gaf , naamelyk ,

dat de ziel van de Ouders met het lichaam te gelyk voorgeplant wierd.

(£) Ondertuflchen fchaamen zich echter deeze Kettermaakers zelfs hier

over, en twyffelen , of hy zulks wel geleert heeft , en, of dit ook al

een Ketterye is. (7) Andere zyn heel kwaalyk daar over te vreeden, dat

een van de Luciferiflen , genaamd Helladius , zelfs heeft bekent , dat

nu de weereld des Duyvels was , of , in het booze lag , en dat 'er

uyt de Kerke een hoerhuys was geworden, (m) Welke ftellinge de huy-

chelaars waarlyk onmoogelyk niet konden lyden , wien het noch eer en

voordeel aanbragt , als de rechtgeloovige voor de zuivere Kerke kon-

den heene gaan. Gelijk als haar ook deeze ftellinge der Lucifertjien ge-

heel niet aanftond, naamelyk, dat de Kerken-dienaars, wanneer zekwaa-
men te zondigen , veel fcherper geftraft moeften werden , als de gemee-

Vord ver

kettert.

ne

(f) Soiom.v1.c25-. Theod. v. 09. (g) Niccph. xi. c. 13. (b) Rufinus i.'c. 30. Socrat.

in. co. Theod.iu.c. j\ (1) Ibid. (k) Auguüin. hxr.81. (/) Idem. (w) Hieronym.Dial.

adv. Lucif.
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ne Lecdcn,en dat ze geene vergiffenis altoos waardig waren, gelijk als de J" r£'7:

Andere Chrt/lenen. Item, dat zulke gevallene Leeraars in haare voorig

ampt niet weeder mochten ingelaaten werden. («) Zoo dat 'er , hier

door , tot deeze lieden , wel veele getuygen der waarheyd mochten over-

getreeden zyn , die het verval ingezien } en daar van getuygd hebben

,

en die ook defwecgen , als Ketters onder deeze naamen , zyn verworpen

geworden ,met welke de yverige Lucifer zelfs wel weynig of niet te doen

mag gehad hebben. Alhoewel ook de onverftandige yveraars dikmaals,

wef veel waarheyd konnen hebben en voortbrengen j alleen , dat zy de-

zelve, met haare eygene driften onzuyver en vuyl maaken.

18. Tot diergelyk een aart van Ketters nu
,
gehoorde ook Jovinianus , jovinianu:

na zyn (land, eerlt een Munnik, en daar na een Kerken-dienaar. Deeze
Man nu kende het verval der Chrijtenen al vry wel, in zonderheyd, wan-

neer men nu op veele bygeloovigheeden , opera operata , of uytterlyke

Werken, en uytwendige heylighcyd, heel fterk drong. Waarom hy dan ^"e

d<
!"r*

ook rond uyt bekende , dat het vaften en onthouden , alleen maar in de chtiftdyi

Chriftelyke vryheyd beruftte, en dat niemand daar roe gedwongen i of heydT

anders, door eenige inzettingen , daar toe verbonden kon werden. Ver-

ders, dat de ongehuuwden ftaat, na zyne verdiende j booven den ech-

ten-itaat niets byzonders hadde. Dit nu moed , by de rechtgeloovige

,

wel noodzaakelyk cene ketterye heeten, en op dat het doch een fchyn

zoude hebben, zoo ftelde men noch deeze volgende Hellingen daar by

,

die andere echter niet weeder ophaalen , en alzoo wel verdicht zullen

zyn : naamelyk , Dat de zonden alle met eikanderen gelyk waaren : Dat
de menich onmoogelyk niet kon zondigen, wanneer hy met een volkoo-

men geloove het bad der weedergeboorte hadde ontfangen : Dat Maria.

na de geboorte vmjefus, geen Maagd was gebleeven. (0) Gelyk als de nèiyidiai.

Helvidiaanen of Antidicomarianïlen daar ook al Ketters moeften heeten , dïcoml-'"

om dat zy gezegd haddert , dat Maria na Chriftus. geboorte , Jofephs
tliiuen -

echte vrouwe was geworden. (/>) Zoo heel licht was het tóen ter tyd,

en noch verder, om op de Ketter-rolle te koomen , als iemand maar de

geringtte byzondere meeninge blyken liet. Gelyk eenige dan , onder

de naam van Collyridiaamn , daarom alleen Ketters genoemd moe* coiiyriT
.

flen werden, of veel eer, dewyle het meelt Vrouwen zouden geweeft
diwne

zyn , Ketterinnen , welke men nageeft, dat ze, op zommige daagen ,

zeekere koeken pleegen te bakken , (x^Aup'JUs} die op een ftoel te leg-

gen, en in den naarne van Maria , te offeren, waar van zy daar na alle

aaten. (q~) Waar teegen de Biffchoppen , als teegen een Duyvelfchezaak,
zeer yverden, onaangezien dit gantfche gefchreeuw licht wel maar van

een fpeeUverk is afgekoomen, of van eenige andere dwaasheyd der Vrou-
wen , dat dan al voort van de yveraars Voor een ernft en Godsdienft

ts aangezien geworden. Alhoewel andere liever noch wat gewichtigers

daar onder zoeken te mengen , en voorgeeven , dat ze aan Maria een

Goddelyke Natuur hadden toegeèygend. (r) Zoo dat men het dan

altyd voor toegelaaten en goed geacht heeft , de arme Ketters zoo

maar wat op de mouw te fpelden , dat iemand maar inviel , of,, dat

maar eenigzins tot verfchooninge van zyne eygene dwaasheyd iets helpen

kon. Gelyk als hier de Papifien dit bedacht hebben , op dat zy dog by

deeze ketterinnen niet mogten geplaat ft werden, (s)

l.Deel. Rr 19.

(») Ibid. &I(idorusde Vir.UIuftr. (o) Hieronym. lib. u. adv. JoVin. Auguftin.h. S2. & lib.

it. Retrath c. 22. ie. 1. de bono Coniug. Ambrof ep. 82. Philaftr. Ilidor. 1. c. (p) Auguftin.

h. Epiphan. Hieronym. adv. Helvidiadem. (q) Epiphan. h. 78. Damafcen.haer. 78.79. [r) Ba-

ronius Appar. 11.43. Spondan. Appar. anno XLIIX. n.4. & anno CCCLXXII1. n.f. (ö For-
bellus 1. tv. Ihrtr.Hïft.Theol. c. 8. Cafaubou. Exerc. 1. fe&. 18. p.80. Voffius Thef.Th.Hiftöï-

Pifp.u.p.171.
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jMf ccc. jo. Ook maakten deonluften een groot afzien, ten tyde vau Conftan-
tot CU. i-s t t J 1

Maccdo. tius, die er toenmaals met Macedonius, en zynen aanhang, voorvielen,
mus. Jog die men met den anderen Bijfchop van Cortjlantinopoleu , die onder

den Keyzer Leo geleefd heeft , niet onder een moet mengen : ook niet

met dien van Antiochie , in de zeevende Eeuwe , of met dien van Aqui-
leja, in de zefde Eeuwe. Deezen Macedonius dan was , in zyn jeugd ,

eerft een pluym-verkooper ,als men van hem fchryft ,en daar na een Ou~
derltng te Confïantinopolen. Aangaande zyn keven roemen hem zelfs ook
zyne vyanden, weegens zyne Godvruchtigheyd en onberifpelyke manie-

re van leeven , en ze getuygen alle wel uytdrukkelyk , zoo wel van hem,
als van zyne vrienden, Marathomus , (Vanwien zy ook Marathomaanen
heeten) Eteufius, Ev.ftathius , en andere, dat ze zig, in haaren wandel,

heel wel hebben gedraagen , dat ze zeer beleeft en ingetoogen , als de
Munnikken hebben geleeft , en, in alle haare reedenen , vriendelyk, en
van goede gemaniertheyd zyn geweeft. Gelyk als dan ook Macedonius
zelfs, op het aanraaden van Euftathius , (wiens Hiftone wy hier booven
nu reeds al gezien hebben) te Conjlantinopolen een collegie , of genoot-
fchap van zulke heden , die heel eenzaam leefden , heeft opgericht , het

geene nog langen tyd na hem in ftand is gebleeven. Maar Marathomus

,

die te vooren een Amptenaar was geweeft , deelde al zyn geld aan den
armen uyt, en begaf zig tot een zeer ingetoogen leeven. {[tj Ook heb-

ben hem, weegens zulk een ftille en goede maniere van leeven, veele

Kloofters, neevens veele Bifichoppen , voornaame lieden , en andere,
dog inzonderheyd het gemeene volk, zeer aangehangen. («) Het geene
dan de rechtgeloovige niet weynig gefmert heeft , die hem daarom ook
een beeft, en zyne zaaken eene razernye noemen. Men moet ook hier

niet voor by gaan, dat Macedonius , volgens de gemeene vertellinge der

Schryvers , eerft tot een Ketter is gemaakt geworden , wanneer hy by den
Keyzer Conftantius in ongenaade was gekoomen , en uyt zyn Bijdom ver-

jaagd wierd. Daar hy te vooren , als hy de andereJeÜen zoo zeer ver-

volgd hadde, by de Arriaanen , die toenmaals de machtigde waaren,
volkoomen voor rechtgeloovig en goed is gehouden geworden. Derecht-

tor der geloovige oordeelden ten minften ook van de Macedomaanen in 't alge-

nuanen" meen j dat men by haar nog al iets leevendigs vond , om dat ze naarnelyk,

met alleen van Gods Zoon nog regt en -jvel leerden, maar ook, om dat haar
leeven van de rechtgeloovige zeer gepreezen wierd. (x) Van haar ftemmen
ook de Ketter regifters zelfs over een , dat zy naarnelyk , van God den

Vader, en den Zoon het rechte geloove hadden, en ixel nytdrukktlyk bekeyp-

den, dat zy van een en het zelve Weezen -naaren, (y) Gelyk ais we nu
ook haaft zullen hooren , dat zy haar dikmaals met de rechtgeloovige

weeder vereenigd en verbonden hebben.

Btfchuidi. 20. Zommige Schryvers willen echter aan Maccdottins met geweld cp-

gewhea?" dringen , als of hy aan allede onruft fchuldigwas,die'er,by de afzettm-

ge van Paulns Bifechop van Conjlantinopolen , en de inftellinge van Mu-
cedontus , is voorgevallen. Dog de omftandigheeden , die ze zelfs by-r

brengen , wyzen wel oogenfchynelyk aan , dat de Keyzer Conjlantius de
vervolginge teegen de Homoottjiajlen zelfs heeft aangerecht ; en zulks wei
nademaal haare eygene groote ongeftuyniigUeyd en plompheid daar wel
de meefte aanleydinge en oorzaak toe gegeeven heeft. Waar door ook

,

niet alleen Htlarius , Lucijer , en andere, die teegens hem gefchreeven
hebben, alle ongeleegenheyd deezer vervolginge aan Conjlantius alleen,

en

(/) Sozom.1v.z7. Niceph. ix.c.47. (») Rufia. :. if. C*} Grcgor. Njiziaru.Or.tePcncr:.

(ƒ> Auguflui.haer. 8*. Rufinus i.c. 2$.
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en geenzins aan de Macedoniaanen wyten. Maar de vertellingen van So- \" T^C -

crates , die met de Novatiaanen daarom een byzonder meedelyden
heeft , wyzen ook aan , dat de Arriaanen zelfs voor haare partye , dièr-

gelyken ongelyk wel gepleegt hebben , by aldien het waar is , dat daar

van werd gefchreeven. Gelyk als dan ook'Tbeodoretus , het vermoorden
van Paulus, niet aan Macedonius , of aan een van zyne vrienden , maar
aan den Keyzerlyken Staats-dienaar , Philippus , wel uytdrukkelyk te

lalt legt. By aldien men nu met eenigen fchyn , Macedonius zelfs iets

hadde konnen opdichten , men zoude deeze zaak wel gevaarlyk genoeg
voor gedraagen hebben : en de onfchuld van Macedomus is ook des te Afwttinga

klaarder, dewyl de Schryvers doorgaands bekennen, dat hy van de Ar- donius.

rtaanen, wanneer hy noch naauwelyks een jaar lang was Bijfchop ge-

weeft, afgezet is geworden, en alzoo ook , zich aan haare tyrannyezoo
gantfch niet deelachtig gemaakt heeft , dat hy zelfs van haar veel eer

heeft moeten lyden. Want men befchuldigde hem tenHoove met aller-

hande beuzelingen, om zich maar van hem te ontflaan, en men beloon-

de zyn goed oogmerk op deeze wyze zeer flecht. Het huys, daar het

lichaam van Conjlantyn de Groote in begraaven lag,dreygde in te vallen,

zo dat de lieden , die daar in gingen bidden , ja de Wachters zelve ,om ver-

zorginge daar teegen aanhielden. Wanneer nu Macedonius als Bijfchop ,

alle onheyl wilde voorkomen , en het lichaam elders heen laaten bren-

gen, zoo kantten de Homooufiafien zieh heftig daar teegen, alleen uyt

enkele twift-zucht en bygeloof, als of het een zeer groote zonde was j

dat men het lichaam des Keyzers elders heen zoude draagen. Ja, zy
kwaamen met malkanderen zelfs tot vechten en fmyten , zoo dat 'er veel

bloeds vergooten wierd. Dit moeft nu Macedonius veroorzaakt hebben ,

fchoon hy niet een zier daar toe gedaan hadde. En , wyl men hem by

't Hof desweegen aangeklaagt hadde, zoo moeft hy daarom niet alleen

zyn Bisdom, maar het Land zelfs , verlaaten , en in ellende zwerven,

waar in hy ook is gefturven. (V) Gelyk dan zyne vyanden zelfs ook be-

kennen, dat hy uyt enkelen haat (fiiaffus) gebannen wierd, (V) en hier

na, met de rechtgeloovige, in 't punt van Chrifhis perzoon , van een

en het zelve gevoelen is geweeft. (b) En alzoo hebben ook de rechtge-

loovige met de Macedoniaanen omgefprongen , wanneer ze, onder de re-

geeringe van Theodofus de Groote , alle uyt den Lande wierden geban-

nen. (V) Daar na heeft haar de Bifïcbop , byzonder te Synada, in Phry- vervolging

gia Pacatiana , zoo zeer geplaagt , dat hy haar door zyne Geeftelyk- mÜS.
*

heyd , in keetenen en banden voor het gerichte liet fleepen , en wan-
maancn

neer hem de Hooge Overigheyd aldaar niet recht na zijn zin wilde

zyn , zoo reysden hy zelfs na Conjlantinopolen toe , om haar aldaar voor

het geregte te beklaagen; alleen maar, om eenig geld van hem te kon-

nen afperflen, gelyk als deHiftorie Schryvers wel uytdrukkelyk het oog-

merk deezer rechtgeloovige yveraars ontdekken, (d) Alhoewel deezen

geld-gierigen yver den Svpeuntendent zelfs heel flecht opbrak. Want
Bedro vaa.

cle voorftander der Macedoniaanen bragt zyn gevaarelyk oogmerk aan den «ng.eii-

dag, en verzette hem daar door onverwacht deeze ftreek, waar uyt men f«r!
ve

te gelyk zien kan , hoe weynig het de lieden in 't gemeen om de waare

grond des Chrifiendoms , en maar alleen om haar eyge tydelyk belang te

doen was. Hy bewoog dan de Macedoniaanen , dat zy zich alle voor

rechtgeloovige zouden uytgeeven, en met de andere partye weeder ver-

Rr 2 eeni-

fi) (Socrat. 11. 3S. Thcodor. il-Cf.) Socrat. n. c. 39. Sozomcn. 11. c. 26. Niceph. ix.

c. 46. («) Timoth. Presb. l.c. p. 39^. (£) Soiom. iv. c. 27. (e) L. 13. Cod..Theod. de
Hser. (d) Socrat. v 1 1 . c. 3

.
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eenigen. Dceze partye nu nam dien voorflag niet alleen blymoedig aan,

maar ze maakte daar en booven den Macedoniaanfchen Biffcbop noch tot

haaren gemeenen opziender, en ze zetten dierhalven ook den voorigen

y veraar uyt zynen dienft. Die daar over niet weynig onruft was , doch

te Conftantinopolen noch weeder bedaarde. Ondertuflchen kofte zyn

onverftandigen yver hem zynen vetten dienft , daar hy gemeent hadde

een goed ftuk gelds door te bekoomen: en voorzeeker veele zouden de

Ketters wel met vreede laaten , by aldien zy maar wiften, dat het hen

zoo uyttermaate Hecht bekomen zoude.

21. Weegens zyne verkiezinge tot het Bisdom , dat hy maar een jaar

lang bezeeten hadde, is uyt de bekentenis der Hiftorien klaar, dar hy,
Van den Biiïchop Alexander , op zyn doodbedde , tot een nazaat ge-

noemd wierd, nochtans met en neevens Paulus , die ook door de kuy-
perye der Hornooufiaflen daar toe kwam , maar van Otnflantius , om zyn
ergerlyk leeven, al terftond weeder afgezet wierd , in wiens plaats Eu*
febius kwam. (>) Hier meld niemand , dat Macedonius zieh ooyt daar

over bekommert , of eenige andere onluften desweegen aangevangen

heeft. Na dat Eufebius ook overleeden was , verkooren hem de Bifichop-

pen zelfs, na dat hem Alexander , die een rechfgeloovig Leeraar geweeft

was, al over lang, weegens zyne vroomheyd , daar toe genoemt had-

de. (f) Doch de Hornooufiaflen lieten hem geen ruft , en voerden Pau-
lus , tot zyner fpyt, weeder in. Ja, toen de Keyzer een Amptenaar,

. genaamd Hermvgenes , met eenig krygsvolk na Conftantmopolen zond,
om den oproer te ftillen , die de Hornooufiaflen , door eene openbaare

muyterye , aangerecht hadden , zoo wierd het huys van deezen Man ge-

plondert, en eyndelyk in de aflche gelegt , ja zy brachten hem zelfs

jammerlyk om 't leeven , en fleepten zyn lichaam met een ftrik , als in

triumf , door de Stad in 't flyk rontom. Het geene een zeekere proef
des yvers voor de rechtgeloovigheyd was, dat dezelve , niet alleen alle

menlchelyke orde en eerbaarheyd, maar zelfs ook zoo volkoomentlyk-,
alle Goddelyke rechten met voeten, en de Hooge Overigheyd zelfs, on-
der een opgeraapt voorwendzel, op de nek trad. En Socrates, op wiens
verhaal alleen deeze gantfche Hiftorie beruft, betuygt zich hier in, tee-

gens Macedornus , openbaarlyk partydtg , om dat hy deeze fchrikkelyke

daad der rechtgeloovige maar alleen aan eene kleene onbedachtheyd toe-

fchryft, en daar en teegen alles, wat van haar teegen de andere begaan
is i t'eenemaal verzwygt. Voornaamentlyk, wanneer hy het ge vegt der
Amaanen teegen de Novatiaanen , die nu van haaren voorigen ernft al

zeer afgegaan waaren , aan Macedonius alleen te lafte wil leggen , het gee-

ne hy nochtans met geen andere grond bewyft, als, dat hy zich op het
mondelinge verhaal van een oud Novatiaaner beroept, die waarlyk zyne
partye niet tegengefprooken zal hebben. Qg) Maar,hy betoont daar door
vry meer , dat Macedonius zelfs zulke moetwilligheeden onmoogelyk
niet heeft konnen begaan, fchoon hy hem echter, op een enkel hooren
zeggen, zulks opdient, doordien hy verklaart , dat de Keyzer zelfs

hem ongenaadig is gebleeven , die Paulus wel heeft het veld doen ruy-
men , maar echter Macedonius daarom geenzins in het Bisdom be-
veiligt, ja hem in teegendeel al terftond weeder verjaagt heeft , door
dien hy naamentlyk met de Arriaanen geen eene lyn wilde trekken. Was
nu dit alles met een rechtgeloovige Biffcbop voorgevallen geweeft , men
zoude gewiflelyk wel een Martelaar van hem gemaakt hebben , en men

zou-

(e) Socrat. ii. c. 6. 7. Sozom. 111. c.3. 7. (ƒ) Socrat. 11. c. 11. Soiom. I. c. (?) So-
crat. ii.c.13.

,
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zoude hem in den Almanach der Heylige wel vinden. Maar nademaal
J
1"^'-

deezen Man eenmaal tot een Ketter gemaakt was , zoo moeft hy noch
daar toe oorzaak gegeeven hebben , het geene doch met meerder waar-

heyd aan andere toe te fchryven was.

22. Derhalven is de oorzaak, waarom men hem zoo zeer haatte, niet

zoo zeer zyne leere, als wel, de voorverhaalde bedryven geweeft , om
dat hem Paulus , een rechtgeloovige , in 't Bifdom hadde moeten wyken.
Hier by ontftont nu de woorden-twift , aangaande den H. Geeft , die met T*iftvan

hem, zondereenige nood, eerft wierd aangevangen, nademaal niemand dcHGccft

fenoegzaam meer den H. Geeft , en zyne beftieringe gehoorzaam was.

,n, in plaats, dat men, van weeder zyden , God , om zynen Geeft ,

hadde moeten bidden , en zich van hem zelfs in alle waarheyd laaten

leyden , zoo begon nu de Geeftelykheyd , met deezen man , over defTelfs

pet zoon, en andere befpiegelende vraagen te twiften , en ze vatte deeze

geleegenheyd, om hem hier door verdacht en gehaat te maaken, als met
beyde de handen aan. Om deeze reede dan moeft het nu de naam heb-

ben , dar hy den H. Geeft hadde gelaftert,om dar hy uyt de woorden der

H. Schrift zelve den H. Geeft de kragt Gods noemde , en zich , aan die

nieubedachte kunftwoorden , Persoon , c/xoèai(0^ en diergelyke termen ,

niet wilde laaten binden. Daar van daan moeft het nu den naam hebben,

dat hy den H. Geeft maar een Schepzel , ja een Dienaar Gods noemde.

(h) Alhoewel eenige zelf ftaande houden , dat hy heel anders geleerd

,

en den H. Geeft voor een Goddelijk Weezen, van den Vaderen den Zoon
uytgaande, erkend heeft, (i) Waar door ook die optichtinge van zelfs

vervalt , als hadde hy den H. Geeft maar voor een weynig beeter als de

Engelen uytgegeeven. (k) Maar , hy zal , zonder twyffel , daar over

wel iets vry uyrgefprooken hebben, dewyl 'er voor zynen tyd, zommi-
ge wel iets diergelyks , zonder eenig het alderminfte teegen fpreeken

,

geleerd hadden, daar niets gewis in degeloofs begrippen van vaft gefteld

was. Waar door hy ook des te getroofter alle geweetens dwang des aan-

gaande, t'eenemaal verwierp, wanneer de rechtgeloovige hem haare nieu-

we uytgevondene kunft-woorden wilden opdringen , en veel veyliger by

den reegel der H. Schrift zelfs bleef. Want hier in , gelyk als een zee-

ker Geleerd man heel wel aanmerkt, (f) werd wel aan Chriftus de naam
van God toegevoegd, dog nergens uytdrukkelijk , aan den H. Geeft; maar
de mensgierigheid der rechtgeloovige heeft eerft daar iets uyt willen zoeken.

Daar van daan nu heeft men verders ondernoomen , om den H. Geeft een

JVaaren God te noemen , die van den Vader en den Zoon was uytgegaan ,

het geene de oude in eenen langen tyd zig met ondernoomen hebben. Onder-

tnjjchen fchroomd men zig nu niet, om hem altyd, door de zonden, uyt het

herte zelfs te dryven, gelyk als ofmen voor zeeker geloofde , dat de H. Geeft

maar een ydele naam was. Gelijk als de meefte ouden den Zoon dan zeer

hoog eerden , en liefhadden , en het egter zeer in bedenken naamen , om
hem het homooufion , of , met den Vader van een en het zelve Weezen te

noemen , door dien dat woord in den geheelen Bybel niet en ftond. Zoo is'er

dan een reyn leeven in de Kerke eerder geweeft, als een naauwe kenniffe van
de Godheyd , of, ecne Godgeleerde fzaamenftellwge. Ook heeft ze nooyt

meerfchaade geleeden , als , toen men meende , dat zy in de Wysbtgeer-

te en weereldlyke pracht heel veel gewonnen hadde. Dus verre deezen

man.
Rr j 23. De

(b) Auguftin. h.f2. Epiphan. h.74. Rufin. i.if. Theodor. n.c.6. S020m.1v. c.27. Photius

Cod. CCLVII. Socrat. l.c. Hilar. lib.i; ad Confl. Timotheus Presbyc p. 39^. 1. c. (7) Auga-"
ftinusl.c. (k) Niceph. ix.c.47. (/) Erafmus prsf. ad Hilar.
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jiü ccc. om nu wierd dazen man befchimpt en gehaat , het geene hy alles met ge-

duld verdroeg , en hy hield zig echter nog al eenen langen tyd by de Gemeen-
te , fchoon met de grootjle vtragtmge en verfmaadinge , tot dat eyndelyk

eemge hem daar uyt (tieten , die hem met meer -verdraagen konden. Hy
bleef egterfiandvaflig, en fcheidde zig van den band der Kerken niet af.

!l

e

ioov

!

i

t

ê D°ê wanneer de Priejiers hem en de zyne , met Jlaagen zeer Jlegt handel-
iiaande den } zoo moejt hy wel andere raad neemen , en onttrok zig toen eerjl van
der w«r- haare vergaadermgen. (a) Waar op hy dan , met Veele andere, eenregc

eenzaam leeven aanving , en de blinde , beneevens haare leyds-lieden

,

vaaren liet, dewyle ze hem doch niet hooren wilden, welke echter hier

na, door kryg en andere ftraffen j fchrikkeiyk genoeg geftraft wierden.

Ondertuflchen moeft hy evenwel voor de weereld ongelyk hebben , en
de goddelooze Priejlerfchap wilde zuyver en rechtgeloovig blyven.

Daarom zochten zy ook voor alle dingen , hem in de leere iets ketterfch

aan te wryven , waar door het volk een affchrik van hem mogt krygen

,

Bcfchui- en zyne belydenis niet aanhooreh. Voor eerft , door dien men aan zyn

rtcgênhlm leeven zelfs niets altoos te berifpen Vond, zoo zocht men hem van huy-

chëi«
Y
e

chelerye te befchuldig'efi. Daarom gaf men het de naam , dat hy een

groote onnoozelheyd van leeven voorgegeeven hadde , en dat hy zich

alleen diesweegen van de gemeenfchap der Kerke hadde afgezonden: *

om dat daar in woekeraars en andere onreyne lieden geleeden wierden, (b)

Verders, dat haare maniere van leeven vol van geeftelyke hovaardyewasj
en een vrucht der Pharifeifche leere. Dat ze fpraaken , eeven gelyk als

die geene by de Propheet : Ik ben reyn t raakt my niet aan. En de Gee-
ftelykheyd , door dien ze geduurig als in dronkerifchap verzoopen lag

,

en van hem daar over beftraft wierd , verfchoonde zic|j op eene onbe-

fchaamde wyze met Chrijlus voorbeeld zelfs , die wel met de Tollenaa-»

ren gegeeten hadde, en daar over van de Pharizeen berifpt wierd. (c)

Zoo fchroomden die lieden zich dan ook niet , om Chrijlus heylig lee-

ven tot een dekzel van haare fchande te gebruyken , en haaren buyk-
dienft by zyne maatigheyd te vergelyken , en oprechte menfchen hier en

teegen by de Pharizeen te ftellen , wanneer zy niet verder koomen,
noch haare boosheyd loochenen konden. Dit alles nu gefchiedde on-

trent de tyden van het Niceenfche Concilium , wanneer de Kerke kwan-
zuys zoouyttermaaten zuyver zoude heetente weezen.

Rechte- 2 6. Nu verklaaren verder de Ketterboeken zelfs wel uytdrukkelyk,

lT/vu-
yd ^at dudaus heel volkoomen rechtgeloovig is geweeft , en zich alleen

,

d*ui, door een fcheuring van de Kerk , of, om beeter Duytfch te fpreeken

;

van de goddelooze vervalle Kerken-dienaars , om zyn geweeten te vol-

doen , heeft moeten afzonderen, (d) Doch dit heeft by andere echter

«ri^fé-k mets konnen helpen , dat hy niet een Ketter , een vinder van nieuwe
iing' leeren, ja een hterefiarcha of Hoofd-ketter moeft heeten. (e) En opdat

dit alles des te grouwelyker voor den dag mocht koomen, zoo noemden
zy zyne {tellingen groote boeve-ftukken ; ookbeloogen zeden Man nog
zeer, booven alle de getuygeniflen van zyne andere vyanden , die dit

fmaalen niet minder als zy zelfs in 't werk fielden , doch die echter al-

hier , door eene byzondere fchikkinge van God , moeften zwygen , en
haare gantfche zaak valfch maaken. Zy loogen , zegge ik , teegens de
overige teegenftrydende geruchten aan, dat zy daarom van de Gemeente
waaren uytgeftooten , dewyl zy de grouwelykfte woeker dreeven , en

haar

(a) Epiphan. 1. c. (b) Auftor Indicationis hxr.p. 5-27. (c) Theod. iv. c. 10. (d) Epipha-
nius- Auguftin.Damafcen.ll.ee. {e) Baron. CCCXLI. Spondan. ann. eod. n. u. Hieron^m.
in Chron. ad A. iv. Conft.
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haar ontuchtig droegen , waarom ze ook afgczondert leefden. Waar \"
t
'£»

c '

by zy aanitonds zich zelfs over loogens ftraffert , daar zy hen

een thanfejche fchynhcylighcyd toefchryven. (f) Andere hier en tce-

gen maaken het noch iets of wat bcfcheydender,en willen haar defchuld

van geenc booshcyd aanwryven, maar alleen die van onweetenheyd , en

dat zy eene boerfchc domheyd in haare reedenen te kennen geeven , daar

zy nochtans moogelyk wel veel wyzer waaren , als de groottte Bijjïhnp-

fïtizt\ïs, in haare dwaasheyd en blindheyd. (g) Ja die geene , welke

deeze menfehen voor ketters, en zinnelooze uytmaaken , lpreeken haar

zelven nochmaals teegen , wanneer zy bekennen , dat zy maar uyt eene

enkele onbedachthcyd, dit of dat gezegd, en de Schrift niet recht wel
verftaan hadden, (7>) het welke nochtans geene Ketters Uytmaakt. Maar H»remeu

haare dwaalinge zou deeze geweeit zyn, dat zy zich God in eene men- gSS"^
fchelyke gedaante verbeeld gehad hebben , en de plaatzen der Schrift, diiM<: -

die hem alzoo , na menfehelyke wyze, befchryven, eygentlyk na de let-

ter hebben willen verftaan ; om welke reede men haar ook Anthropomor- Anthropo-

phitcn noemde. Of, gelyk het andere voorgeeven , dat zy de woor-
den , uyt het eer(Ie Boek Mojis 1.26. nadenBcelde Gods zeer hart en oney-

gentlyk verklaart hebben, (f) En wie weet, of het geene dat deeze lie-

den, na haare verlichtinge, van het eevenbeeld Gods, van zynen oor-

fprong , hoedanigheyd , of herftellinge , gefproken hebben , niet altoos van

de andere verkeert opgenoomen, en alseen oorzaak van lalter, gebruykt

is geworden. Gelyk als haar noch al eene andere dwaalinge valfchelyk

werd opgelegd, naamelyk, dat God het vuur en de duylternis niet ge-

fchaapen zoude hebben. Want , dit vertrouwen zich de aanklaagers

zelfs niet te bewyzen, daarom geeven ze ook voor, dat ze haare ftellin-

gen zeer gcheym hadden gehouden , op dat men op geen bewys of ge-

tuygenis altoos teegens hen zoude konnen dringen, (k)

27. De overige punten, waar over zich de rechtgeloovige ontrent deeze
ll^f™*-*

lieden geftooten hebben, zyn, dat zy met haar niet wilden bidden, nog kw«<je.

eenige gemeenfehap hebben. Waar in ze zelfs bekennen , dat 'er aan

die geene, welke in Egypten gewoont hebben , groot ongelyk gefchied

is. (J) En dat zy maar alleen in bedenken naamen , om met eenige van

hen te bidden, (jn) Het geene niemand van haar kwaalyk kan afnee-

men, die weet , en ervaaren heeft, wat het te zeggen is, en in heeft,

dat twee hier op aarde het eens worden , om van God iets af te bidden.

Verders klaagt men , dat zy het Pafcha met andere niet te gelyk gehou- vite*»

den hebben, maar, volgens de gewoonte der Jooden. Waar in zy nog-

maals de Apofloltjche Mannen zelfs, en de geduurige praByke der Chji-

ilenen , voor een grond hadden. Waar by zy de Geeftelykheyd ook
al befchuldigden : IJat zy de inflellinge der Vaderen •> in het Faas-feejl , uyt

aanzien der perzoonen verlaaten hadden , en dien Feejidag den Keyzer ter

eere geviert. Ja> wanneer de geboorte-dag van Confiantyn daar op kwam
te vallen , hadden zy dat Feeft daarom uytgefleld. Welk voorwerp de yi*y«y««

Geeftelykheyd zelrs niet weynig verdroot , dewyl het haare vleyeryeri geiosvige.

en valfche inzigten, ontrent de viering van de Feejien , maar al te klaar

ontdekte. Desweegen zy ook heftig daar op fchrolden. (V) Eyndelyk
had het ook de naam , dat zy de Apocrypha of onreegelmaatige Schriften

al te zeer gebruykten , lichtelyk , door dien ze daar door alle die in

zwang gaande bedriegeryen wat te klaar ontdekten. (0) Om deeze en

1. Deel. S s dier-

(ƒ> Thcodor. !. c. (g) Epiphan. Auguft. 11. cc. (b) Theodor. 1. c. (i) Audlores cir.

(>) Theodor. I.c. & lib. iv. ha;r. fab. Hill.Trip i. c. 11. (/) Auguftin. Epiphan (w) D*~
mafcen. (») Epiphan. {o) Damafcen.
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' tli^rgelyke dingen zyn zy nu verkettert en verdoemt geworden. Hy zelf

wierd, op het aandringen der Geeftelykheyd , in zynen hoogen ouder-

dom , na Scythien verbannen. Zyne bekenrenifie echter , is eerft , na
de meeninge van zommige, op het Anüocheenfe Synode toen ter tyd ver-

doemd geworden. (/>) Gelykalsook de Keyzer zelfs , teegens de Au-
dianers qenige wetten toen ter tyd heeft uytgegeeven. (q) Ondertuflchen

wierden 'er echter nog al zeer veele gevonden , die Audaus voor een op-
recht getuyge der waarheyd erkenden , en zig aan zyne benyders in 't minde
niet kreunden. Want zy niet alleen haare Gemeentens , Opziendersen Ou-
derlingen in Mefopotarme hadden , maar ook , in het overige Syrië , E-
gypten, gantfch Afie , en inzonderheyd , in het deel van tgypten y Sce-

nitis genaamd , daar hét de Kloofter-lieden met hem hielden , tot groot
verdriet van alle zyne benyders. Maar dit is noch aanmerkelyk, dat men
aan deeze lieden de leere van Gods befchryvinge , onder de gedaante van
een menfch, verkettert heeft , daar die echter daar na, door Theophdus,

Biffchop van Alexandri.e , opentlyk is beleeden, ja met vuur en zwaard de
menfchen opgedrongen geworden,die dog echter voor regrgeloovig,ja voor
een voornaamfte voorvegter daar van gehouden wierd. (rj Dit is even-
wel meeft daarom gefchied , dewyle hy zelfs andere tot Ketters gemaakt,
en hier teegen de grouwelen van hem en van andere regtgeloovige op het
heevigfte verdeedigt hadde, waar van hier boven nu reeds al in 't breede
gefprooken is.

28. Tot hier toe zyn de Treurfpeelen , die men in deeze eeuwe met
de Ketters gefpeelt heeft , zoo maar afgeloopen , dat de fcherp-rechter

niets daar by te doen gehad heeft. Want , alhoewel 'er over de voor-
verhaalde Ketteryen , dikwils wel veel onfchuldig bloed vergooten is

,

zoo is dat dog alles maar in oproer en onverwacht, maarniet na gewifle
oordeelen., en door openbaare rechts-uytvoeringen , gefchied. Om dat
de Geeftelykheyd als noch eenigzinsbefchroomt was, om door eenopen-
baaren bloedraad, over onfchuldige lieden te woeden. Maar nu zullen
wy ook perzonen ten toon moeten ftellen,die men opentlyk, alleen om de
Ketterye, door den Beul van 't leeven heeft laaten berooven , en daar
meede men die bloedige vervolgingen als plegtelyk heeft ingevoert, en
gecanoniseert. Ontrent het Jaar van 380. ontftond 'er in Spanje een ftryd

teegens Prifcilhanus , over ettelyke punten , welke de Geeftelykheyd al-

daar niet aanftonden. Welke zommige wel van de Gnojlici arley-

den , die Marais , een Egyptenaar , eerft in Spanje gebragt hadde ,

en eerft wel aan een voornaame Vrouwe , genaamd Agapa , en door deeze
aan Helpidius hadde doen toeftemmen , van welke Frifcillianus die ver-

der aangenoomen hadde. (sj Andere hier teegen maaken deeze laatfte

zelfs tot een uytvinder van alle deeze dingen , (Y) en , die nogeenigzins
regtvaardiglyk hier van willen oordeelen , die bekennen ronduyt, dat
hy niet volkoomentlyk alzoo gezint is geweeft , als hy wel befchuldigt

werd , en daarom ook geen volkoomen Gnojlicus , na de gewoonelyke
orde , gezegd kan werden te weezen. (V) Gelyk als dan" ook de Oo-

Zyn lof.

Jierfche en Grtekfche Kerk hem niet onder de Ketters heeft gezet , maar
zyne eygene aanklaagers zelfs zyn perzoon op deeze wyzelbefchryven:
Dat hy van een voornaam gejlacht was , rijk , Jcherpzmmg , vernuftig ,

welfprcekend , wel beleezen en geleerd , en dat hy in 't redeneeren zeer er-
vaaren is geweeft. Men heeft veele voortreffelyke gaaven , zoo wel van

lichaam

(p) Spondan. l.c.
(?) L.Ariani D.de Uxr. & Manich. (r) Sozom. 111. c. 11. 12. MHie-

ronymus epirt. adCtcfiph. adv.Pelag. (*) Profper inChron. Aan. CCLIX. («) Hieroti Cat,
Scr. Eccl.Gobehnus Perfona c. 21'. Colmodr.
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lichaam als gemoed, aan hem befpeurt , en een zeer goeden imborji by hem l™££°-
gevonden. Hy was wakker en milddaadig , maattg , en gantfch niet gierig ,

maar zeerfpaarzaam. In mameren en kleedmge heeft men eene groote oot-

mocdigheyd aan hem vernoomen , waarom men ook eenerechte eerbiedigheyd

voor hem heeft gehad, (x) Ja zyne vyanden moeten zelfs hier in van hen!

vcrzeekert geweefl: zyn , door dien ze alle heylige lieden , die, of de

Goddelyke zaaleen vlytig betrachtten , of zig het vaften en de boetvaar-

digheyd bevlytigden , en alzoo regtfehaapene Chrijlenen waaren , ter-

ftond Prifcilhanijien noemden , en diesweegen aanklaagden, (jy) Ik laa-

tc ftaan, dat Hieronymus zelfs zegt , dat zy op eene volkoomene ken-

nis en heyligheyd roemden , en doch elders daar over klaagden , dat men
in 't gemeen alle vroome lieden Manicheeërs noemde. Waarom de Ge-
leerden wel bemerken, dat deeze zelve Man wel heel waarfchynelykveel

goeds in 't herte moet gehad hebben , en daarom maar uyt haat en nyd
tot een Ketter gemaakt , en daar naomgebragt is geworden, (z)

29. Den inhoud van dit onregtvaardig rechts-geding was dan korte- B
df^l'n

lyk als volgt. Deeze Man had, weegens zyne zonderbaare gaaven,vee- "eg«ns

Ie vrienden, waar over hem de Geeftelykheyd ook byzonder afgunftig

was , en hem de fchuld daar van gaf , dat hy haar , door allerhande on-

gcoorlofde konften, tot zig trok. Ja, op dat men hem zoo veel te

minder vertrouwen zoude , zoo ftrooyden zyne benyders uyt , dat hy
een toovenaar was, en dat hy allerhande verboodene konften oeffende.(a)

Booven dien maakten zy hem byzonder gehaat, door den naam van een

Ketter, en ze noemden hem een Manicheeër en Gnoflicus. Doch de
meefte en rechte oorzaaken van haare verbitteringe teegen hem , waaren
wel deeze, dewyle hy een Leek en geen gewyd Priefter was, en dat hem
echter niet alleen veele voornaame lieden , en andere , zeer lief hadden

,

maar ook zelfs onderlcheydene Bijfchoppen , als Injiantius , Salvianus ,

en andere, behalven wat hy nog voor andere leerlingen hadde, als Matro-
nianus , Tiberianus , Diclwius , Felicijjimus , Armemus , Julianus , Euchro-
tias, en andere. Door dien nu de Geeftelykheyd in 't gemeen de fleutel

der kennifl'e tot zich genoomen hadde , en aan niemand van de zoo
genaamde Leeken de handeling van geeftelyke zaaken meer toegeftaan

wasj en dat deeze Man zich aan haare inftellingen niet gekreunt hadde,

en noch daar en booven tot Biffchop van Abyla of Labita gemaakt wierd,

(6) zoo moeft hy dierhalven wel zeekerlyk iets uytftaan. Doch men
kon hem heel befwaarlyk bykoomen , nademaal men geene rechte zaaken

teegens hem konde uytvinden. Desweegen haar dan in 't gemeen wierd And«e

na-gegeeven, dat zy het maar op enkele leugens aanleydden , als zy haa- ^"«1'-

re Hellingen bekennen zouden, en ze gaaven het de naam , als hadden 6e« h,:in -

zy deeze grondftellinge onder haar,

Jura , perjura , fecretum prodere noli.

Dat is,

Sweert eens en anderemaal , wilt nooyt 't geheym ontdekken.

Of, dat men wel vryelyk valfch mogt fweeren, wanneer maar degehey-
men niet ontdekt wierden. Waar toe ze dan ook deeze oorzaaken ge-

field hebben , dat Chnfius onder zyne vyanden verborgen moeft zyn en
blyven. (cj By welke geleegenheyd men haar dan de grouwelykfte boos- vaifchheid

heden , en wel inzonderheyd allefchande en ontucht nagaf, die zy onder
deI "lve '

malkanderen by haare t'zaamenkomften,bedreeven. (d) Daar doch voor
eerft van haare vyanden zelfs verklaart werd, dat Prifctllianus zeermaa-

Ss 2 tig

(x) SalpiciusSever.lib.il. (y) Idem. (i) Spanhemius deChrift. degen. p.y 8a. (a)Sulpic.

Sever.l.c.
(J>) Hieron. l.c. (0 Auguftin. hsr.70. (d) Idem.
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u« ccc. tig geleéft, gevaft, en. zich gekaftyd heeft , zoo zeer zelfs , dat zyne

vyanden alle zulke maatige lieden voor Prifcüluimftcn hebben uytge-

dat zy zelfs van de maatighevd heel weynis; hielden. (O

Booshcyd
Tjner

vyanden.

Toege-
fchreeve

•eeringe.

maakt , om
Ten tweeden , om dat alle deeze belchuldigingen maar bloot alleen op

het gemeene zeggen beruften, (fmffenn jermom hornmum) en dat de be-

kentenis van Prijcilhanus zelfs by zyne veroordeelinge niet klaar is. ( f)
Ik laate noch ftaan, dat de rechtgeloovige zelfs het op leugens toeleg-

gen , wanneer ze de Pnfcilliamfien met leugens haare gewaande heyme-

lykheeden zogten te doen bekennen, gelyk als haare Leeraars zelfs toe-

Haam (g~) Gelyk dan ook buyten dat , by zyne aanklaagers en vyan-

den zelfs heel weynig deugds is geweeft, want van deeze,. byzonder van

het hoofd van haare t'zaamenrottinge , de Biffchup Ithacius , bekennen

de Schryvers zelfs, dat hy, noch God, noch menfehen , geacht heeft;

dat hy eenftout en onbefchaamt Man was, die de kudde maar gefchon-

den, en prachtig geleeft heeft, ja die niets anders heeft gedaan, als.zyn

eyge buyk te dienen; en die daar by ook zoo dwaas is geweeft , dat hy
alle vroome luyden als Ketters heeft vervolgd, (h')

30. Zoo was het dan, zoo wel met den rechter, als de vervolgers van

deeze Ketters gefchaapen , welkers meer als Heydenfche tyrannye uyt

haar rechtsgeding teegens hem openbaar is. Evenwel fchryven ze aan

Prifcillianns nog al eenige punten als dwaalingen toe, onaangezien ande-

re ftaande houden, dat ze eygentlyk niet wel Ketters genaamd konnen
werden.- (t) Nademaal zy niets van de gecanomfeerde Schrift verworpen
hebben , (£) waar door al terftond die grouwelyke befchuldiginge ver-

valt , als.of zy alle de Propheeten , als bezeetene en onweetende lieden

,

t'eenemaal verworpen zouden hebben, daar zy. haare fchriftenaangenoo-

men, en tot een grond van haare {tellingen gelegd hebben. (I) Haare
leeringen dan zouden deeze geweeft zyn. Ontrent deGodheyd zouden
zy de Sabelliaanen gevolgt hebben, dat men hierom verdicht heeft, om
dat ze haar hier in geenzins na de ingevoerde fchool-termen , maaralleen

na de Schrift , gerigt hebben. Van de zielen hadden ze gelooft , dat ze
met God zelfs van een gelyk Weezen waaren , of , gelyk als Panlus
fpreekt, van zyn ge/lachte , en dat ze alhier op der aarde tot een vrywil-

ligen ftryd kwaamen , door de zeeven heemelen , of kringen , daar haar

dan de Satan aanviel , en door allerhande werken des vleefches verzögt.

Van Welke zaaken, hier booven by de verhandelinge der Mmichaers , nu
reeds al is gehandeld. Verders hadden ze gemeent, dat de menfehen aan

de invloeyingen van 't gefternte gebonden waaren , en dat het lichaam

na de twaalf teekenen des heemels was toegefteld, gelyk als het de Ster-

rekijkers verklaaren. Het geene hy, zonder twyfFel, maar alleen van de
natuurlyke dingen, en in die kring of cirkel , verftaan heeft, in welke zin

het alle verftandige Chrïfienen altyd hebben toegelaaten. De trouw zou-

de hy ook al verworpen hebben , om dat hy eenige echte lieden van ei-

kandere vervreemt gemaakt, en de vleefchelyke zaaken den Duyveltoe-
gefchreeven hadde. Waar toe hy dan ook , na de omftandigheeden der
zaake zelfs , zyne byzondere oorzaaken wel gehad mag hebben , het

geene zyne aanklaagers wel zorgvuldiglyk verzwygen, op dat men zig
niet op het voorbeeld van Patilus beroepe , die de öngetrouwden ftaat

voor de getrouwde gefield heeft. Eyndelyk zouden ze ook al geen
vleefch gegeeten hebben , waarin haarook niemand aan haar geweetenmet
regt heeft konnen krenken, nademaal Paulus aan de zwakke gaarne toeftaaf

,

dat

{e) Sulp.ic.Scvcr.l.c. (f) Idem. (g) Auguftin. de Mendacr. c. 1.&2. (h) Sulpic.Sever.l.c.
(*') Hicronym.& Gobel.Perfonall.ee. (k) Auguftin. l.c. (/) Idem.
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dat zy wel kruyden mogten ecten. (7«) In 't korte, men heeft aan haar
t̂

r

c
c
D
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alles zoeken te laaken , en uyt onnoozele hertstochten dwaalingen ge-

maakt, daar 'er egter waarlyk geene, ten minftcn geene zwaare, geweeft

zyn, of, die men altyd ten minftenheel niet wel verftaan heeft.

31. Dog dceze punten waaren eygentlyk de rechte oorzaaken der ver- Rcchts-

volgingen niet, maar alleen het voorwcndzel, door dien de Bijfchoppen, 1°™^)*"

door haare eygenc boovcn gemelte boosheyd, afgunftigheyd, en andere

inzichten, daar toe wierden aangedreevcn. Naauwëlyks hadde dan A-
dygwuSy of hoe liy ook heeten mag, de BiJJchop van Corduba , van de

Hellingen van Vri\cillianus gehoord, of hy gaf, aan een andere oud Bif
Jibop , genaamd Idacius , daar bericht van , die dan op de vrienden van haar

beyde aanftonds zeer aandrong, en veel ftroo by dit vuur bragt, zoo dat

hy de lieden meer ophitlle , als ter needer zette , gelyk als de Hiftorie

Schryvers zulks ook bekennen. (V) Wanneer men nu veel ftxyds met haar

gehad hadde , zoo trad men over tot het gewoonclyke middel , om de

Ketters op eenmaal te dempen , naamelyk, men beriep een Synode , uyt HctSyno-

de Bifj'choppen van Aquitame , te SaragoJJa in Catalome by een. En de- sLagofli,

wyl de aangeklaagden hen met voor haare wettige rechters erkenden, en

ook aldaar niet verfcheenen, zoo veroordeelden zy dezelve , in hun af-

weezen , en onverhoord , ja men bande ook al voox af alle die geene

,

welke ecnige de minfte gemeenfehap met haar mochten hebben. Door
dien ze nu na dit alles niet vraagden, zoo begaaven zig de BiiTchoppen,

en wel inzonderheyd Idacius en Ithacius, ten Hoove, en lelden den Key-

xr.cr Graüamts zoo lange aan 't oor , en baaden hem om de onbehoore- J?"
ban

,

inR-

lykfte dingen, tot dat zy een verbod afgekondigd kreegen, uyt welkers r^m*.

kracht alle Ketters uyt den Lande verjaagd wierden : het geen nu de
"'

Schryvers, als iets ongehoords en onverftandigs , van de BiiTchoppen

aanzien, is, dat zy deeze Geeftelyke zaaken aan de weereldlyke rechters

overgegeeven hadden. Hier op moeden deeze vervolgde lieden zig ten

Lande uyt begeeven. Zy trekken dan na Rome toe , by den BiiTchop

Damafus , en ze fchrootnden geenzins , om haare zaaken voor onzydi-

ge lieden ten toon te ltellen , het geene zy teegen het geweld niet had-

den konnen doen. Onderweegen nu troffen zy veele lieden aan , by-

zonder in Aqnitanie , die zig haarer aannaamen; gelyk als te Elujjb, al-

waar veele zeer vroome en Godzaalige lieden waaren , die haar daar voor

ook hielden. Te Rome wierden zy van Damafus niet eens verhoord j

zonder twyffel, uyt vreeze voor de menfchen,op dat hy Zelfs dogrecht-

geloovig mochte blyven > en dewyle hy buyten dat , zelfs gaarne Ket-
ters plagt te maaken , en derhalven ook diergelyke beruchte perzoonen

veel minder voor rechtgeloovige verklaaren wilde. By Ambrofins , te

>//7d<7» , ging het hen eevenook zoo, die in veele dingen verwert was, en

het voorbeeld van Damafus ook na volgde. Eyndelyk gingen zy reegel H^rt*.

recht na den Keyzer toe, en hebben moogelyk haare zaaken , door den d°n
P
K°ey-

Opper-Hofmeeïter, Macedomns , zoo wel weeten voor te draagen , dat"

zy een bevel daar door uytwerkten , door welkers kracht zy in alles vol-

koomentlyk weeder herfteld moeiten werden , daar men haar uytgedree-

ven hadde. Waar teegen de andere niets altoos wiften by te brengen ,

als.dat ze uytftrooyden, dat zy dit bevel door geld hadden weeten uyt

te werken. Doch dit moeit echter nagekoomen werden , ja , niet tee-

genftaande alle de kuyperyen en treeken daar teegen ging het met die

zaak zoo verre ; dat Ithacittsihan ilimfte vyand, zig daar van daan weg
maakte, en zig njet vertrouwen dorft , om zyn bedryf te verdeedigen ,

Ss 3 zelfs

(m) Autor.cit. (») SulpiciusSevcr. l.c.

zer.
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' Ze ŝ recnte ny °°k> wanneer men hem , als een oproerige moeyte maa-

ker, vervolgde, veele flimme ftreeken aan, waar door hy zig weeder
daar uyt wift te redden. (V)

v-onnis van 32. Door dien nu deeze boosaardige man by de wettige Overigheyd
mTxJus." niets altoos konde uytrechten , zoo begaf hy zig tot den weederfpanni-

gen , en Tyran, Maximus , die zig toen ter tyd in Bretagne voor Keyzer

opgeworpen hadde. By deezen gaf hy te Trier , een fmeek-fchrift in

,

, „ vol van lafteringe en afgunftigheyd teegens Prifcillianus. Waar op Ma-
IletSyno- &

7 ,z
•

DJ O J 10
de van ximtis> hem, en In tantius , neevens meer andere met geweld op het öy-
Bour

l-dtiux, node van Bordeaux liet voeren. Hier appelleerde Prifcillianus aan Max
mus zelfs, het geene die Biflchoppen vlak teegens haar eyge belang aan,

toelieten , door dien ze op haar eygene zaak geen vertrouwen altoos

hadden, gelyk als de Hiftorie Schryvers zulks ook getuygen. Alzoo
wierden alle de aangeklaagde dan na het Hof toe gevoerd , welke van
haare aanklaagers , Idacius en Ithacius , ook gevolgd wierden. Nu was
toen ter tyd de vroome Biflchop Martinus te Trier teegenwoordig , wel-

ke zich de Prifcilliamfien , zonder twyffel uyt kennifle van haar onfchuld,

v"d«d'gt tröu welyk aantrok, en Maximus zeer beweegelyk aanfprak , op dat hy

hamttln!" d°g mets wreedelyks teegens haar mogt voorneemen. Waarom hem Itha-

cius ook zeer onbefchaamd tot een Ketter wilde maaken.dewylehyhem,
weegens deeze aanklagte, heftig berifpte , en zyn ongelyk voor oogen
ftelde. Ook had Maximus aan Martinus nu reeds al met de mond en

hand toegezegd , dat hy deeze lieden geen leed altoos zoude aandoen.

Dog twee kwaadaardige Biflchoppen, naamelyk, Magnus en Rufus, be-

gaaven zig al heymelyk by hem , die hem ook zoo wiften te bepraaten

,

dat hy het rechts-geding over deeze lieden , aan een van zyne Staats-die-

naars , genaamd Euodius , een wreed man , over gaf. Van deezen , haddc
het de naam , dat Prifcillianus van veele booze ftukken was overtuygd
geworden, en hy wierd daar over in de Gevankenis geworpen , en , op

nu's%nan- het vonnis van den Tyran Maximus , door den Fifcaal heymelyk aange-

draVn?-"' klaagd, en neevens Feliciffimus, Armenius, Latromanus, eneenevrou-
hooft. WCj genaamci Euchrotia, door den Beul , opentlyk als boosdoenders ,

onthalft. Inflantius wierd op het Eyland Sylina gebannen, en , door
dien de bloeddorftigheyd der rechtgeloovige Biflchoppen hier meede nog
al niet geftild was , zoo wierden Afarinus en Aurelius desgelyks kort daar

na ook onthooft j Tyberianus, Tertullus, Potamius , tnjohannes^ wier-

den ten lande uytgejaagd , en den eerften alle zyne goederen aartgeflaa*

gen. Desgelyks ook Hygmus, de Biflchop van Corduba , die Ambrofius
zelfs daar over, in een brief aan Valentmianus , beklaagd. Alzoo wierd
'er op eene toenmaals nog niet gehoorde wyze , met deeze vermeynde
Ketters op het grouwelykfte omgegaan, en zulks maar alleen , door het

ophitzen der rechtgeloovige Geeftelykheyd, die zig ten dien eynde by
de Weederfpannige en Tyran aangaf , die dog nog in 't eerft niet eens

in zulk eene wreedheyd hadde willen verwilligen. Om welke reede de
Hiftorie Schryver dit wreede vonnis ook wel te recht een heel kwaad
voorbeeld noemd, en daar neevens ook niet verzwygd , dat de godde-
looze Biflchoppen zig al by tyds , voor de uytvoeringe van deeze wreed-
heyd, uyt het ftof hadden weg gemaakt, na datzy eerft door haare ftree-

ken , dit grouwel ftuk te weege gebragt hadden, (p) Ja zy hebben ook
het gemeene volk teegens deeze lieden zoo zeer opgehitft , dat 'er een
zeekere vrouwe van deezen aanhang genaamt Urbica , te Bourdeaux,
opentlyk , en zonder dat men daar in voorzien konde , van 't volk ge-

fteenigd

(0) Idem & Hicronymus. (j>) Sulpic. Sevet. l.e.
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ftecnigd is geworden, ^q) Dit waaren nu nogmaals de fchoone vruch- l"'^'
ten der rechtgeloovige leere , hoe die tot een dekmantel van de al-

lergrootile boosheid dikwils gediend heeft. Welke dan ook toen ter

tyd van den Heydenfche reedenaar, Latinus Pacatus, in zyne lof-reede

.ian Theodo/ius , zeer ergerlijk wierd uytgelegd. Daar hy den Biflchop
by een Beul en Stokbewaarder vergelykt, die niet alleen de arme lieden

van haare goederen , maar ook van het leeven zelfs beroofd hadde. Ja
hy weet het niet grouwelyk genoeg voor te (feilen, hoe dat deeze Prie-

Jter, van de rechtplaats , tot het altaar weeder dorft toe treeden : zoo.

groot en affchuwelyk was dat grouwelyk woeden der zoo genaamde Gee-
itelyke , by de Heydcnen zelfs. Van Evchrotia Helt hy wel uytdrukke-
lyk, dat zy hadde moeten fterven, om dat zy al te vroom was geweeft,

en dat de Tyrann zulke geld- en bloed-gierige Paapen tot zyne vrienden

hadde gehad.

33. Dog die wraakgierige gemoederen hebben het daar by nog al niet

laaten berulten , die dog, wanneer zy maar na de natuurelyke billykheyd

hadden willen leeven, niet op bloed en dood , booven dat , by den ty-

ramiifchen heer 5 Maximus, hadden behooren te dringen , fchoon dat die

lieden al alles gedaan hadden, wat zy haar zoeken aan te wryven. Nog v„dere

hitlten deeze Biflchoppen den Keyzer Theodofius de IL ook aan, dat hy, geT
016"*

in 't Jaar van Chrijtus 410, teegen haar een zeer ftraf verbod uyt gaf ,

en haar ten uytterlte aanvong te vervolgen , en haar alle rechten en vry-

heeden benaam. (;•) Gelyk hier na Leo», de Roomfche Biffchvp, ook hef-

tig teegens haar fchreef , en dat bloed-gerechte teegens haar prees , ook Svnoduj

haare boeken verbood te leezen , (sj en in Spanje wierd 'er een concdium, «"«ren-

te Bracara , teegens de Prifcdlianijien gehouden. (/) Booven en behal-

ven het geene, dat op beyde de Synoden te Toledo , teegens Ditfmius , \°uu.

in 't Jaar 400 , en elders, daar over is voorgevallen. Daar byzonder het

Synode van SarogpfSa bevoolen wierd , dat men de Priefters alleen zoude
hebben na te volgen , en geene eygene te zaamen komften te houden.
Verders konden de rechtgeloovige deeze Lieden daarom nog al niet uyt-

roeijen , gelyk als zy door zulk moorden en wurgen wel gemeend hadden
te zullen doen. Want de vrienden van Prtfcillianus hielden hem nu vol-

koomen voor een Martelaar, («) en ze wierden, door zulke grouwelen
der geener, die zig zelfs weegens het rechte geloove, roemden , altyd

vafter in haar gevoelen, door dien ze by de teegen fpreekers niets goeds
altoos meer vonden. Zoo dat zig deezen hoop nog al eenen langen tyd
heeft opgehouden , en , gelyk eenige meenen , wel tot in de twaalfde

Eeuwe. Ten minden heeft het nooit aan getuygen der waarheyd , onder
zulke uytgeftootene lieden, ontbrooken. Alhoewel 'er by haar ook al

eenige gebreeken en aanftootelykheeden daar onder geloopen hebben.

Genoeg is het dat zy geene oorzaaken gevonden hebben , om zig onder

het jok der zoo zeer verdorvene Geeftelykheyd te buygen , en haar ge-

weeten daar door met menfchelyke inzettingen te bezwaaren en te laaten

binden. Waarcm zy ook te liever iets geleeden, en wel gaarne den ket>

ter tytel gedraagen hebben , wanneer ze niet anders haare vryheyd kon-

den behouden. Maar het is byzonder aanmerkens waardig , dat eeven fetiitn

door deeze uytvoeringe den aanvang tot de gewelddaadige ftraffe der zo der

V

»«vo(-

genaamde Ketters van den Antichrifl gemaakt is geworden : en dat die
gingM1 '

alzoo, ontrent die zelve tyd , niet alleen volkoomen op den throon ge-

zee-

(?) Hieron. Chron.Ann. CCCLXXXVIII. (OL.4S.fcqq. Cod.Theod.de hseret. (jJLeoM.
ep. 93. ad Turibium. (r) Concil. Bracarenle apud Spondanum Ann. CDXLVII. n. 1. feqq.

Conf. Bioviu» L.vi. p. 12.83. (*) üulpic. Sever. 1. c
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Jaar CCC.
toe CD.

Donatiften.

Haare
Hiltorie.

Ze werden
fchifmatici

genoemd.

En gepree-

2cn.

zeeten , maar ook, met verdoemen , bannen, verketteren , rooven , en

moorden, zich altoos zeer machtig vertoond heeft. Want , of fchoon

ook re vooren , en al in de voorige Eeuwe, de Geeftelykheyd , met af-

zetten, verwerpen, en verdryven, en daar na, in de Eeuw van Conjlan-

tyrii met bannen, vervolgen en tyranmfeeren , zeer uyrgebrooken wasj

zoo had ze echter , tot nog toe , niemand , opentlyk , en door een ge-

maakt mifdaadig befluyt , door beuls handen laaten rechten. Waar door

zy dan ook, na deeze eenmaal gedaane inbreuk, des te dorftigcr enwree-

der, met haare tyrannye, in de volgende tyden altoos meerder en meer-

der heeft voortgevaaren.

34. Verders komt nog , de zoo zeer gehaatte en oneerlyke gemaakte

naam der Donatijim , hier ten voorfchyn , welke des te meer nadenken ver-

oorzaakt, hoe boozer de rechtgeloovige,en wel inzonderheyd de Geefte-

lykheyd , akyd daar op geweeft is. Ik wil deeze lieden echter ook niet,

in alle de zaaken , die haar nagegeeven werden , t'eënemaal ontfehukdi-

gen. Maar ik bekenne gaarne, by aldien de berichten , van de groove
onmaatigheeden en dien al te heftigen yver van eenige onder haar, waar
zyn, dat zy de zelve heel bezwaarlyk konnen verantwoorden. Onder-
tuilchen blyft 'er dog deVraage nog aan zig zelven overig , naamelyk,
of deeze, of haare teegenpartye j in het hoofd-werk zelfs recht gehad

heeft of niet. Men vind echter in de Ketter-boeken , byzonder in de

Griekfchei en ook, dat te verwonderen is,byde Hiftory Schryvers zelfs

,

gantfeh weynig naricht van haar, behalven het gcene dat Theodoritits en

Damafcenus hebben, dat doch maar een deel opgeraapte befchuldigingen

zyn. Auguftinns en Optattts hebben met eenige van haar, als haare fterk-

fte teegenfpreekers , te doen gehad, uyt welke ik ook kortelyk haare ge*

heele Hiltorie te zaamen trekken wil. Voor af diend men echter wel te

weeten, dat zy van de rechtgeloovige in 't begin voor geene ketters zijn

gehouden geworden , maar alleen voor afgewcekene, (^fcbifmaticij waar
door zy haar noch al in 't eerfte broeders noemden , dewyle , gelyk zy
zeyden , alle beyde van eenen Vader getuygden , en altemaal kinderen

des Alderhoogften waaren.(V) Ja men bekende, dat 'er niets anders aan

haar berifpt wierd , als alleen haare affcheydinge } den goeden Naame
Gods, en zyne geheymenis , erkenden zy echter aan hen. (y) Zoo be-

kende men ook vry uyt , dat 'er onder haar veele goede en vroome lie-

den in een lofFelyken handel en wandel, te zien waaren, dogechter wil-

de men haar niet t'eënemaal voor goed laaten doorgaan , door dien ze
zig zelfs van de andere hadden afgefcheyden. (V) De H. Schrift nu naa-

men ze voor bekent aan , en beriepen zich over al daar op, gelyk als uyt

de twiit-fchriften allenthalven ook wel te zien is , en van haare vyanden
zelfs beleeden werd. (a) Alhoewel zy echter daar meede die befchuldi-

gingen niet ontgaan konden , als vreefden ze zoo zeer voor den Bybel ,

als de dief voor de galg. (b) Ondertuffchen erkenden zy zig echter in

den grond des geloofs eens te zyn , en , wanneer zy teegens andere in

woorden-ftryd geraakten , dan begaaven zy zig voort tot de zyde der

rechtgeloovige. Gelyk als dan van zulk een difpuit met de Manicheen
aangeteekend itaat, dat de Donatiften , Avguftinus , neevens de recht-

geloovige te gelyk verzocht hebben , dat hy zich dog met de Manichaen
in een reeden-twift wilde inlaaten. (f) Ja haare benyders zelfs wierden
ook door de waarheyd zelve gedrongen , om de gaaven Gods aan deeze
lieden te erkennen , gelyk een zeeker Schryver van een van haare boeken

oor-

(x) Optatus lib. iv. (y) Auguftin. ep. 223. (z) ld. ep. 209. (<*) Bellarmin.To. I.Contr.

1. iv. c. 8. (b) Augultin. ep. i6y. (<•) Poffidius vit. Auguft. c. 6.
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oordeelde, dat 'er eene heerelyke leere daar in geopenbaard was, inzon- I

derheyd, aangaande de Kerkentuchr, alleen dat hydaar in laakte, dat 'er

over de Catholyke als vervolgers, geklaagd was geworden, (d)

35. Haar grootfte mildaad werd van de rechrgeloovige deeze gezegd z, befan-

te zyn , dat zy over het verval der Chrillenen geklaagd, en zig daarom wraid«

van haar afgezonderd hebben. Nu is hier by wel te bedenken, wat 'er, ^yif
ik'

zoo wel in deeze, als in de voonge eeuwe voor onweederfpreekelyke en

grondige bewyzen van het uytterfte verderf der Kerken zyn bygebragt.

J >aar nu dit alles voor oogen lag , en door handtallelyke proeven zonne-

klaar bleek , zo wierd 'er immers aan deze lieden , volgens de omftandighee-

déo, die zo aanltonds nog naader aangeweezen zullen werden , gelegentheid

gegeeven ,om den mond open te doen, en om, hoe meer men haarteegen-

lprak,zooveclte yverigerhierintewerden. Daar van daan kwaamen nu de

oordeelen der rechrgeloovige over haar, naamelyk, dat zy welyver voor

God , dog met onver/land , hadden. (e) Zy loochenden van zooveele 1000
Lhi t(tenen in de gantjche weereld, dat zy Chrijienen waaren. (f) Zy ver-

dichteden voor haar zelfs een Kerk , door de menfehelyke lafiermgen. (f)
Inzonderheyd verdroot dit de Geeftelykheyd , en daar onder ook Angu-

fimus, zeer, dat zy teegens haar orde, en haar verval , getuygden. Het
welk de veritandige ook voor de voornaamfte geleegenheyd van haareaf-

fcheydinge aanzien. Cg) Hier kwaamen ook deeze klagten vandaan, Haate

dat 'de Donatifien aan Gods Friefiers geen eer altoos meer wilden geeven , de
a

G«ft«!

vlak tecgen defpreuk: Ta/l myne gezalfde niet aan. In welken zin dan ,
1> khe>d*

zonder eenig onderfcheyd, alle booze en lichtvaardige Leeraars , Prie-

ftersj cngezalfdc Gods moeften heeten. (h) Dat ze ook de Euangelien

vei klaarden , met het fchelden op de Leeraars , waar door ze die by de

toehoorders zeer gehaat maakten, (f) Waar uyt ze moogelyk de plichten

der Leeraars in den Bybel aangeweezen zullen hebben , als meede hoe
verre ze daar van al vervallen waaren. Vorders gaf men het de naam ,

dat de Donatifien maar een deel misflaagen en enveldaaden opzochten ,waar
onder echter veele dog valfch waaren , alleen maar om de Priefiers alomme
vuyl te maaken. (k) Dat ze hen met la/ieringen maar zogten te verfirik-

ken, en, op dat zy het ligt der waarheyd dog zoudenfchynen te hebben, zo
wendden zy de fchaduwe van eenfirengen en rechten ernfi voor. (f) Zy had-

den den Bijjchop Cacüianus (dien zy befchuldigden, als haddehy deHey-
denen den Bybel gegeeven om die te verbranden) voor een guyt en boos-

wigt uytgemaakt, en gezegd , dat zy niets altoos met hem te fchaffen

hadden , en dat ze liever alles daarom lyden wilden, (mj Ja zy hadden

aan de orde des Priefierjchaps zoo gantfeh geen eerbied of voorrang bewee-

zen, dat zy haar ook , als de gemeene Leeken, gehandeld hadden } zoo wan-
neer ze tot haar overkwaamen. (n) En, ze hadden ook , aangaande de

zonden der Priefterlyke orde, deeze fpreuk bygebragt; Wie zal 'ervoor

den Priefier bidden, wanneer hy zondigd? (0) Donatus zelfs heeft zich

ook geen Bijfchop willen laaten noemen , Qpj zonder twyffel , daar om

,

of hy de rechrgeloovige, weegens haare tytelen en hoovaardye , te bee-

ter kon befchaamd maaken. Zyne aanhangers befchuldigden de Geeftelyk-

heyd van nalaatigheyd, en andere zonden, daar wy dog alle menfehen zyn,

en bet niemand voegd, om in Godes gerechte te tafien. Want , als de Bif-

jchop alles doen wilde , wat zoude dan Chrifius zelfs , aan 'tjongfiegerig-

te , dog te doen hebben ? Qqj
I. Deel. Tt 3 6.

(d) Gennadius de viris illuftribus c. 4. M Auguftin. ep. 148. (ƒ) Ibid. (g) Chemnitius
L. dcEcclef.p. 163. (h) Optatus 1. c. (;) Ibid. (k) Auguftin. ep. 136. (7) Idem lib.ni.contr.

Pannen. c. 1 . (ik) IdeinBrevic.Collat.contr.Donat. c. 21. (*) IdemdeTJn.Bapt. contr.Petil.

c. 11. (o) ld. lib. 11. concr. lit. Pctil. c. ioy. (ƒ>) Optat. lib. Ui. (£) Idem lib. vu.
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jut ccc. 36. Zulke en diergelyke klagten nu hadden de Geeftelyke toenmaals

teegens de Donatiften afzonderlyk in te brengen, waar uyt eenonzydige

leezer zelf wel kan oordeelen , wat daar van , by de aangeroerde omftan-

digheeden, te houden zy. Hier na hadden zy ook nog al veele andere

bezwaaremfien teegens haar , naamelyk, dat zy alle welfpreekentheyd

,

z
ln"c"~ °f vee * eer ' ^e Heydenfche Redeneer-konft , laakten , als welke onder de

Rcden«r- Leeraars allenthalven zeer ingefloopen, en van de waare Goddelykeuyt-

ipraak van nutte dingen heel wyt afgeweekerr was. (rj Insgelyks, dat zy
de bygeloovige zaaken hadden Weggenoomen , gelyk als daar waaren , de

plegtigheeden met de Geeftelyke Maagden, of Nonnen; desgelyks, dat
cnnmtè zy de Altaaren afgefchaft , en de Fleffe,daar de zalf Olie inwasgeweeft,

nieT°' verbrooken hadden. Verders -, dat zy zoramige Feeften niet meer vieren

wilden , dat zy Goddelyke gezichten en openbaaringen voorgegeeven

hadden enz. (V) De hoofdklachte teegens haar , was dan, gelyk als ge-

meld is , dat zy de Gemeentens der rechtgeloovige niet meer voor de
zuyvere en waare Kerke Chnfti wilden erkennen, ten aanzien van haare

oopenbaare bedorvenheyd. Het welke , dewyle het voornaameiyk op
de Geeftelykheyd recht aanliep , als die het voornaamfte gedeelte der

Kerke was, en die dezelve ook volkoomentlyk verbeelden wilde , zoo
moeften zy wel valt ongelyk hebben , en Ketters en lafteraars heeten te

verheffing weezen. Daarom ftoften zy ook op denftoel van Rome , welke aan Petrus
fchenttoeis eerft gegeeven was , als het hoofd van alle de Apoftelen-,daar de rechtgeloo-

ge
y
ioÓv^r vige ook alle van afkwamen. ï)eeze Kerk nu, zeyden de vyanden der Do-

natiften, had de rechte gaaven der waare Kerke, naamelyk , den {loei en

den ring van Petrus, (t) Zoo volkoomen toonde zig den AntichrUl

toenmaals leevendig in de Biffchoppen, en leydde den grond al , rotzyne
toekoomende Monarchie te Rome , en dat juyft wel , door deezen ftryd

teegens de Donatiften. Zy befchryven dan de waare Kerke aldus, in wel-

ke het waare en eenvoudige verftand van de eenige en waarachtige ge-

heymenis, en de eenigheyd der gemoederen , gevonden werd. (V) Den
Donatiften leyden zy deeze ftellinge nog te lafte, als of zy geene Chrifie-

nen meer in de weereld erkenden , als alleen aan haare zyde , en dat alle

de andere, door de gemeenfehap met de afgeweekene Biflchoppen, t'ee-

nemaal verontreynigd waaren geworden. (V) Daar zy nogmaals het ge-

tuygenis van het verderf en de openbaare zonden, voor eene verwerpin-

ge van alle en een ieder, zelfs ook van de nog onfchuldige lieden , aan-

naamen , die nog , alhoewel onder het verval , in haar voorige onfchuld
b-leeven. Want zoo wyt konden ze immers niet gaan , dat ze buyten
haaren eygen hoop , niet een eenig menfeh meer voor een waarachtig

Chriften erkenden , of, haar eyge Gemeente maar alleen voor gantfeh
R'yig- zuyver en hevlie tiyteaaven; maar zy beweezen uyt de Schrift , en wel
heyd der .

J
. , \ c4 F Tl 1 f 1 *~<

Kerke. inzonderheyd uy t fej. lii. 35-enLXii. Hogel.iv.hph.v. 2 Lor. 11. en vx.

dat de waare Kerke een heylige en reyne Gemeente zyn moeft , en niet,

dat in de onzichtbaare Gemeente, de booze en goede te gelyk ondereen
vermengd konden zyn , of tot aan het eynde der weereld toe zoo blyven

moeften. Want den akker, Matth. xm. daar tarwe en onkruyd op ftaat,

is die Kerke niet, gelyk het de rechtgeloovige verklaaren , maar gelyk
het Chriftus zelfs leerd , de weereld. En daar van daan bekenden zy
ook dit voor een plicht der Leeraaren, dat zy, tuflehen reyne en onrey-
ne eenig onderfcheyd hielden , en dat de vroome zig leerden afzonderen

van

[r) Auguftin. lib. 1 . cont. Crefcon. c.2. (s) Optat. 1. vi. (t) Auguftin. Serm. 3. de Temp.
Optat. 1. 11. («) Idem l. c (*) Auguftin. de Hser. c. 69. & 1. ir. cont. Farmen. c. 9. it

iii. c. 3.
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van de booze,uyt het derde boek Mof. x. Ezech. xxir. Jer. xv. 2 Cor.vi. j»«ccc.

OndertulTchen itonden zy echter wel gaarne toe , dat 'er in de Gemeen-
te, uytterlyk, nog booze bleeven , die aan de Leeraars niet bekend waa-
ren, en eerft in 't laatlle oordeel afgefcheyden zouden werden ,uyt Matth.
xiii. 30. Wanneer de openbaare Zondaars dan in de Gemeente gelee-

den wierden , zoo wierd de Heere daar over toornig en yverig. Ezech.
xxn. (j)

37- Ü.t was dan de eyge meeninge der Donatiflen , gelyk als zy ze
zehs m etn zeeker Schrift voorftelden , en daar by de rechtgeloovige

voorhielden , dat zy door de gantfche weercld van geenealgemeeneKer- c«hoiy.

ke roemen kc nden , dewyl 'er ten deele noch zoo veele volkeren onbe- u
Ktl'

keert, en ten deele zoo veele van haar weeder afgefcheyden waaren. ([z)

Want d;e ftoften altyd daar op, dat zy den grootften hoop waaren, en

de voornaamfte Kerken, Bisdommen en andere uytterlyken fchyn had-

den. Daar'er doch zoo uyttermaaten weynige op den weg des leevens

wandelden , (a) en by aldien de rechtgeloovige voor de waare Kerke
gehouden wilden zyn, zoo waaren zy ook fchuldig, om haare heyhg-
heyd met het leevcn zelve te bewyzen. (b) Waar teegen zy haar (^de Do-
natijleny altyd verwierpen , dat zy haar zelfs heyliger als de andere

hielden , en zy fpotten met haar , wanneer de rechtgeloovige tot

haar zeyden, Ja , gy zyt hooge, heemelfche en Goddelyh lieden , gy zyt

met meer mcn\chen , maar Engelen. Gy zyt volmaakter als Pautus , en

rechtvaardiger als dien Apoflel zelfs. En wat 'er van diergelyke fpot-ree-

denen meer waaren , daar meede zy haar eene duyvelfche hoogmoedig-
luyd voorwierpen, doch zich zelfs, en haars gelyken , met de woorden
Johannis onderhielden , d ;e zegd : Zoo wy zeggen , wy hebben geene zonden

,

zoo bedriegen wyons zelven.Joh. 1. 8. Onaangezienhyalkortdaarop Q&p.

111. zegd , Die uyt God gebooren is , die zondigt niet , en kan ook met
zondigen, enz. (r) Hier van daan nu komen deeze {tellingen der recht- Gevaare-

geloovige Geeftelykheyd , ter zeekerheyd merkelyk dienende , na dat arendot

zy eenmaal de heyliginge verlaaten, en verworpen hadden, die ze zelfs E^igT
ook aan andere niet eens meer lyden wilden. Daar moeji geen kerken-

tvcht meer gehouden worden , wanneer men daar over onrufi te vreezen

hadde, en dat de vreede daar door gebrooken wierd, of dat de zonden al te

zeer de overhand genoomen hadden. Insgelyks ook, wanneer de goddelooze

te mach'ig waaren , en dat 'er anders geen goede geleegenheyd meer daar

toe was. (d) Verders , niemand mocht nu van den anderfpreeken , als of
hy nu zelfs gantjeh hcylig was: men moejl zich zelfs voor een zwakmenfeh
erhenrun. (e) God alleen was volmaakt,

(f)
En wat 'er van diergelyke be-

denkelyke reedenen meer voorvielen , die het verval , degroote blind-

heyd en fehnkkelyke zeekerheyd en huychelerye der Leeraars van die

tyd , klaar aanweezen. in 't korte , zy fteunden op de meenigte , het

gezag, de cudheyd en pracht van haaren grooten hoop , en ze wilden

in geene heyligheyd en reynigheyd der Kerken in 't minfte iets toegee-

ven, terwylen zy nochtans ook niet als verdorvene Chrijlenen wilden

aangezien zyn, en echter noch al by haare eer blyven, en haare ellende

op allerhande wyzen bewimpelen.

38. Üp dat dit alles nu te klaarder blyke, zoo zal ik het voorgevalle- Hiftori.

jne van deezen ftryd, van den beginne af aan, alhier kortelyk ter needer fcyu.
e

zetten. Onder Diocletianus en Maximianus was 'er teCarthago een Dia-
Tt 2 ken»

iy) Ep. Donat. in collat. Carthagin. (z.) Crefcon. apud Auguftin. ui. cont. Crefcon. c 63.
(a) Petihanus ib. c. 1 1 . c. 4f. (b) Idem 1 1. c. 48. (c) Augultin. cont. Petil. c. xof . Optat. II.

(d) Augultin. m. cont. Parmen. (#) Optat. UU v 1 1 . (ƒ) Idemlib. 11.
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jwrccc. ken , met naame CaciliamtSióie met zynen Bijfchop in eene goede vriend-
toc CD

' fchap leefde : en door dien de Kerken-dienaars toen ter tyd , volgens de
hier booven bygebragte getuygeniflen van Cyprianus en Eufelmts , zeer

geruft en reukeloos waaren , zoo hielden zich deeze, by de nogduuren-
Laüer- de vervolginge , zeer flecht. De Bijfchop nu wilde zyn leeven gaarne
>"

n Men- behouden, en leyde , in plaats van den Bybel , eenige boeken derKette-

c«iiia.
n

ren op een plaats, daar de Heydenen die wegneemen en verbranden zou-
* us den. Zyn Vinken had zich deigelyks met zulk een handel te buyten ge-

gaan , en dewyl de andere ftantvaftige bekenners , die om Chriflus wille

gevangen laagen , hem en den Bijfchop , diesweegen beftraften , en de
verzoeninge, na de gewoonheyd van dien tyd ,aan deeze weygerenmog-
ten , zoo liet deezen Bijfchop , door zynen Diaken , alle die geene van
de gevangenis wegdryven , die haar eenige fpyzen of andere nooddruft

bragten. Ja hy hadde die lieden zelfs met fweepen geflaagen, de vaten

gebrooken , en de fpyzen den honden voorgeworpen. Qg) Dit nu looche-

nen wel de vyanden van Donatits , en ze laaten daarom ook een gedeelte

van de bedryven der Martelaars met voordacht achter, voorgeevende,

dat het van een Donatiji kwam te gefchieden. Daar doch de geleerdfte

Mannen bekennen, dat de ftyl over ai een Auteur van de zelve tyd aan-
caeeiiianus w yft. (h) Gelyk als Cacüianus diefweegen ook op het Synode van Car-
oordeeia. thago van wel 70 Bifichoppen veroordeelt wierd, om dat hy verbooden

hadde de Martelaars fpyze toe te brengen. (t) Op welk Synode hy zelfs

ook niet verfcheenen was , en daarom als hartnekkig en weederfpannig

verklaard wierd. (k) Gelyk hy ook hier na zyne zaaken al verder vuyl
en verdacht maakte, wanneer hy op des Keyzers Conjlantyns bevel, zich

te Rome voor hem niet vertoonde. (7) Waar van zyne verdeedigers

zelfs geen oorzaak geeven konnen, behalven dat men meende, dathy het

als een fchimp hadde aangetrokken, dat een Bijfchop , ja een Opper-kerk-

voogd van Africa, het oordeel van een Leek zoude moeten onderwor-
pen zyn. (w) Het geene de hovaardye van deeze rechtgeloovige Geefte-

lykheyd al vry bloot voor oogen fteld.

Jh a 39' Deeze zelve Cacüianns nu, wierd na de dood van Menfurius , tot

koozen. Bijfchop verkoozen , doch niet van alle de daar toe gehoorende Bijfchop-

pen, maar met de uytfluyting van die uyt Numidie, die doch daar toe

eerft verzocht waaren geweeft. Deeze Helden zich nu , neevens eenige

andere Carthagmeejche daar teegen , en wel inzonderheyd , Botrus en

Cele/ius, welke men hier na te laft leydde, als hadden zy zelfs welgaar-

synoduste ne Bifjchoppen willen zyn. Alzoo hielden dan in 't Jaar 312. te Cartha-
orthago.

£0j 70. Bifichoppen een Synode, welke de verkiezinge van Cacilianus

gezaamentlyk voor nietig verklaarden , dewyle hy de grouwelykheyd
aan de Martelaars begaan hebbende, buyten haar weeten verkooren , en

van zulk een BifTchop , naamelyk Felix Aptungitanus , ingefteld was,

die doch zelfs de heylige boeken den Heydenen overgegeeven hadde.

Eyndelyk ook, om dat Cacilianus zich op het ConcUtum zelfs niet be-

geeven wilde. Hier op wierd deeze Man dan van zyn ampt en uyt de
Majorinus. Gemeente geflooten, en Majorinus hier teegen weeder tot Biflchop ver-

kooren , het geen de andere partye noemde, het eene Autaar teegens het

andere oprechten, («) en den oorfprong daar van aan eene voornaame
Vrouwe, genaamd Lucilla , toefchreef. Want deeze zoude eens van
Cacilianus noch als Diaken , weegens eenige bygeloovigheyd , beftraft

ge-
(?) Aéta palTionisDativi, Saturnini , Felicis, Ampclii up. BaluziumTom. ti. Mifcell.p.j-6.

(h) Balimus ib. noc. p. 465-. (1) Augulïin. Brevic. Collat. d. 3. c. 14. (ft) ld. ep. 162. (/) ld.

ibid. (m) Banonius Tom; m. Annal. p. 15-3. («) Auguftin. cont. Fulgent. Donat. c. 26. ir.

cp. 162. 171. lib. iv. adv. Crefcon. c. 7. Optat. 1. 1.
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geweeft zyn, door dien zy voor het Avondmaal, de beenderen van een J"'^*'

Martelaar gewoon was te kuflen. Waar over zy zoo gram teegens hem
wierd, dat zy de lieden hier na teegens hem zoude opgehitlT , en met
geld aangeftockt hebben. (0) Hier teegen nu zcyden de Donatiften

opentlyk hier na, d:it haarevoorzaaten, nochal voorde verkiezingevan

Majormus , een (cheydsman voorgeilaagen hadden , daar door alle de

tweedragt wel hadde voorgekoomen konnen werden , welken de recht-

geloovige toenmaals jammerlyk vermoort hadden. Het geene deeze dan
ook .met geen fatfoen konden loochenen', maar ftaande moeden hou-

den, dat zulks wel waar zoude konnen weezen, (ƒ>) Ondertu (Tchen be-

hield Cacüianits echter de bèzittinge in het Bisdom , waar van hy toen

ter tyd, van weegen de ryke inkomlte van het zelve , niet ligt af te

brengen was, en veel lievör alle de andere tot Ketters wilde maaken, als

daar cenigzins van afftaan. Nademaal Conftantyn , na de dood van conitan.

JMaxen'ws , nu ook meefter over Africa was geworden , daar het dee- (&U&*

zen B'jJ'chop ook al iets toebracht, aangezien hy niet alleen de gantfche G?efl»iyfc

Geeftel)kheydvan alle fchattingen en leenheers-dienftenvryfpfak, maar he),d -

ook aan Cacdianus , 3000 folies , een zeekere zoort van grof geld, door

den Rentmecfier van Africa , Urfus , liet toetellen, en hem ook noch

booven darde vryheyd gaf, om noch al meer te moogen opneemen, als

hy maar wüde. (^}
40. Alhoewel nu de partje van M^jorimis de genaade desKeyzers tce- DC oon a-

gens Caciliantis , wel zag , zoo liet zy zich daar door noch al niet P'cii«r«

aflchrikkcn, maar ze deed door den Burgermeeftery4«7.<//:m, een klaag- KCy2e'?

fchrift teegens hem inleeveren, waar in zy verzogt, dat deKeyzer, aan

haar en haare tcegenpartye uyt Vrankryk ecnige Commtffarijfen geliefde

te bezorgen, welke de itrydigheeden konden afdoen. (V) Omdat zy
wel voornaamelyk bezorgt waaren , dat de andere eenzydig zouden zyn,

waarom ze dan ook liever vreemde Rechters wenfehten te hebben , na-

demaal Conftantyn toen ter tyd zelfs in Vrankryk was. Hier op nufchreef

de Keyzer aan den Roomfchen Biffckop , Miltiades of Melchiades , heni

gebiedende voor een iedere partje 10. BilTchoppen te verkiezen , en hy
belafte aan de zelve , die zaak te onderzoeken, (s) De BilTchoppen

nu , die uyt Vrankryk kwaamen , traaden al kort daar na tot dit onder-

zoek, waar by ook noch 15 BiiTchoppen uyt Italië zig voegden ; daar

men dan wel drie daagen lang zeer beezig was met dijputeeren , weegens
de befchu'diginge van Cacihamts. Eyndelyk viel de uytfpraak echter

vanden Roomfchen Biflchop, gelyk als men wel kan denken, t'eene-

maal voor zyns gelyken uyt, zoo dat Cacilianus vry gefprooken , en Do-
natus , die men tot onderfcheyd van den anderen Donatus van Carthago, ^°"""l.

a Cajjis mgris noemde, befchuldigt wierd, dat hy te Carthago , al lan- oord«id.

gen tyd te vooren , veel tweedragt hadde aangerecht, (f) En door dit

befluyt des Roomfchen BilTchops, wierd de partje der Donatiften nu
t'eenemaal verworpen , door dien de BilTchoppelyke achtbaarheyd an-

derzins onmoogelyk hadde konnen beftaan , en dat men doch zyns ge-

lyken niet gaarne wilde laaten vallen , of t'eenemaal in 't ongelyk ftel-

len. («) Doch deeze kreunden zich aan dat oordeel niet , maar ze be-

riepen zig reegel recht op de Keyzer. Ook verwonderden ze zich niet

weynig over de ftoutheyd der andere BifTchoppen , wanneer men , van

Rome, twee BilTchoppen na Carthago zond, die, als door gezag opent-

Tt 3 lyk

(o) Optat.l.c. (p) Auguftin. ep.103. (y) Eufebius lib.x.H.E. c.7. (r) Optat. 1. 1. Au-
gultin. ep.5-3.76. (/) Eufeb.x.c.j\ (f) Augullin.Brevic. collat.Carthag. P.3.C. iz. & ep. 1Ó2.

(*) Optat. l.c.
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jsar gcc. lyk ftemmen zouden, welke de waare Cathohjke Kerke was, namentlyk
die , welke in de gantfche weereld uytgebreyd , en van de 1 9 Biffchoppen,

op dit Concilmm, beveiligd was geworden. (V) Desweegen dan de par-

tye van Donatus zig ook opentlyk daar over beklaagde, dat alles hier in

zoo uyttermaaten eenzydig toegegaan was, ja, dat de Commiffarijfen zelfs

openbaarlyk onrechtvaardig gehandelt hadden , en zig in een vertrek al-

leen hadden opgeflooten , daar ze dan , na haar eyge believen , van de

andere hadden gefprooken , dog haar , (de klaagers) niet eens hadden
willen hooren. (y) Alhoewel andere weeder willen , dat Cacdianus van
den Keyzer zelfs al voor heene was veroordeeld , en daarom te Brixen in

ballingfchap wierd gehouden. (V) Dit is altoos ten minften zeeker , dat

hy een geruymen tyd lang aldaar heeft moeten blyven , en eerft weeder
te Cartbago moogen koomen , wanneer Donatus daar nu reeds al heene
getrokken was. (_aj

41. Uyt alle deeze befcheyden nu kan men heel licht beiluyten , dat

de aanklachten van deeze lieden , teegens dien Biffchop , wel volkoo-
mentlyk haaren grond moeten gehad hebben. Nademaal anders Conftan-
tyn, die in 't gemeen de Geeftelykheyd zeer toegedaan was, en, diedee-

zen Cacilianus inzonderheyd al zoo veel genaade beweezen hadde , Do-
natus zoo lang niet verdraagen zoude hebben , maar hem wel haaft , als

een lafteraar , van den Kerken-dienft , hebben weggejaagd. Maar hy
hoorde niet alleen Donatus nog al verder , ontrent het verweeren zyner

Het co»- zaaken, maar hy ftelde ook te Arles een Concilmm aan, in 't jaar 3 14,
AriVs/

an
ei* hy fchreef aan den Steedehouder van Africa, Ablavius , of Q_y£li anus

;

Dat , nademaal beyde de partyen, door allerhande befthuldigingen , teegen

malkanderen gaandegeraakt waren, en dat de Gevolmagtigde te Rome hem
hadden willen verzeekeren , dat zy de zaak na recht en bülykheyd wel uyt-

gefprooken hadden , alhoewel de andere partye egter neg al volftandig daar
by bleef, dat zy , volgens haar eyge belang 'het befluyt hadden gemaakt , dat

hy derhalven alle beyde de partyen neevens de andere Biffchoppen , door de

Keyzerlijke poften naar Arles zoude laaten brengen , en aldaar alles laaten

byleggcn. Waar by hy ook wel ernftig beveeld , dat men bezorgen zou-
de, dat het alles dog zonder twift en yver onder de Biffchoppen toegaan

mochte, welkers heete koppen hy nu al hadde leeren kennen, (b) Hier
valt nu wel licht te bedenken, dat de Biffchoppen nog veel minder haars

gelyken zullen ongelyk gegeven hebben. In haren brief, aan den R oomj"chen

Paus, bekennen zy,dat de aanklaagers van Cacilianus , door de overleeve-

ringe en het oordeel Gods , en de moeder , de kerke , welke de haare kent , en
aanneemt, verdoemd en verworpen waaren. Daar zy dan door de Kerke,
alleen de Biffchoppen verflaan , als welke alleen toen ter tyd de Donati-

Jlen verdoemden. Waar uyt dan ook de eenzydigheyd en inbeeldinge

van deeze Menfchen openbaar is. De Donaüften waaren daar meede ook
geenzins te vreeden , door dien ze zig op den Keyzer zelfs benepen , en

hem tot een rechter verzochten, maar niet , zulke eenzydige Conuniffa-

f°n"

ft

vUï-
ri/Sen. Dog Conftantyn antwoordde haar , volgens zyne gewoonelyke

rye. vleyerye teegen de Geeftelykheyd , dat hy hier geen rechter in konde
zyn , maar dat hy van de Biffchoppen zelfs moeft gevonnill werden , en

,

dat het oordeel der Priefters eeven zoo veel moeft gelden, als ofhet God zelfs

hadde uytgefprooken. Want zy volgden alleen Chriftus na. (cj Uyt wel-

ke duydelyke bekenteniffe des Keyzers heel wel te zien is , dat hy de

Bif-

(x) ld. Ibid. (y) Ibid. & Auguflin. de unit. Eccl. c. 17. (z,) Crefconius ap. Auguftin. 111.

c. 69. & alibi, (a) Optatus 1. c. (£) Epift. in To. Concil. (c) Epift. ad G&ncil. Arclat. Tc.
ix. Auguftin. append. p. 2f. Optat. 1. 1.
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Bi/öcboppen gezaamentlyk , voor onbcdriegelyk, en der zelveruytfpraak /otctf
voor Goddclyk gehouden hoert , en dat hy dierhalven ook een dood-
vyand van alle haare aanklaagers moeft zyn, en daarom ook haare befchul-

digingcn nooit aanneemen of cenigzins geloovcn konde. Om die reede

noemd hy haar dan ook boosaardige lieden , dienaars des Duyvels , verraa-

deis, fchandelijke bedriegers , ja ontzinnige ; en het befluyt der Gecftc-

hkheyd, een 'hcemelfch oordeel, en hetfmertte hem, dat Chrtftns zelfs in

de perzoonen der B:JJ'chnppen aangeklaagd geworden was. (d) Zoo zeer

verftoord wierd de goede Keyzer nu over die geene , welke het geheym
der boosheyd ontdekten, en hem van de ellendige flavernye der Bifjchop-

peu verlcfTen wilden, by aldicn niet ergens een Bijjchop zelfs aan 't Hof
doorgaands de pen gevoerd heeft.

4:. Hier uyt au kan men, van des Keyzers overige bedryven teegen

de Donatijien, heel gemakkei yk een denkbeeld opvatten , en daar uyt

zien hoe men hier na met hen heeft gefpeelt , daar reeds al in 't begin

alles zoo eenzydig is toegegaan. Het mocht ook haare vyanden wel niet

weynig verdrieten, dat zy nog al eens haar op den Keyzer zelfs berie-

pen , en alzoo haare ftantvaftigheyd en goed geweeten , opentlyk be-

tuygden, in hoope, dat men haar ncch ten laatften eens een ongekreukt
recht zoude laaten erlangen. De Keyzer moeft ook wel , genoegzaam
teegens zyn wil de zaake zelfs op een nieuw weeder opneemen, en al-

zoo het beiluyt der beyde voorige Conalien voor onaanneemelyk erken-

nen. Egter bleef hy vaft by de eenmaal opgevatte waan , aangaande de

onfeylbaarheyd der Geeftelykheyd , en hy veroordeelde nochmaals de ]?™°*\

Donatijien, als lafteraars van de Kerkendienji , enketters, en hy liet haar
t

d
i

"
<
.

Dona"

ten Lande uytbannen
;

(f) Kort daar na gaf hy ook eenige fcherpe af-

kondigingen teegens haar uyt, ontnam hen haare Kerken, en haare an-

dere vafte goederen verklaarde hy verbeurt te zyn. (f) Ondertuflchen
Mctoft,

verklaarden deeze lieden echter zonder fchroom opentlyk , dat de Key- r«ht.

zer door gunft tot de BiiTchoppen t'eenemaal verblind was. (g) Het
geene ook buyten dat een ieder verftandige genoeg konde merken , wan-

neer hy zoo meenigmaal in zyne antwoorden aan haar de BnTchoppen
alleen voor de waare Kerke , en by deezen ftryd dezelve voor Marte-

laars , en de andere , voor de afgeweekene van God verklaarde, (h)

Verders klaagden ze, dat de bekende Bifichop, Ofius , wiens flegt be-

leyd wy nu al dikmaals gezien hebben , den Keyzer tot zulk een uyt-

fpraak verleyd hadde. (/) Ja , het is hier uyt wel te befluyten, dat de

Keyzer zelfs wel haaft berouw over zyn oordeel hadde , en dat de on-

fchuld der Donatijien t'eenemaal bekend geworden is , door dien hy al

kort daar aan , de ftrafFe teegens hen liet ophouden , en de ballingfchap

herriep , na dat zy dieswecgen een gefchrift by hem ingegeeven had-

den, (k) Het geene dies te meer te gelooven is , dewyle men , noch -

dit, nog meer andere fchnften der Donatijien vind, die, weegens de

al te klaare waarheyd , van de andere onderdrukt wierden , gelyk het

dan ook in 't gemeen met alle zulke fchnften is toegegaan. En, alhoe-

wel de Keyzer haar nog al krankzinnige noemde , zoo moeft hy doch,

alleen ten gevalle van de Geeftelykheyd, maar zoo fpreeken, welke hy,

in vervolginge en befchimpinge der zoo genoemde Ketters , in alles na
,

bootfte. Ondertuflchen heeft hy egter de Donatijien hier na met vreede a'rnJnl
p-g_ tillen.

(d) Ibid. (e) Collat.Canhag.3. c.f. 16. Auguftin.Brevic.Collat. 3. c. 19. & L.poft. CoUat.

o 33. Lm. adv. Crefcon. c.71. it. epilt. 43. (/) Auguitin. ep. 8S.'& ioj.I.ii. cont.Lit. Petil.

c.91. (g) L.i 11. cont. Crefcon. c.61. {h) Epilt. ad Epifc. Tom. ix. Auguftin. append. p.26.

(»') L.i. adv. Parmen. c.6. & m. cont. Crefcon.c.61. (k) Collat. Carthag.cogn. 3. 0.3-49. feq

(/) Lib. port.Collat. c.31.
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fót'cD
CC

* ge 'aaten > J
a °°^ °P net Niceenfche Concïlium , niets teegens haar onder-

noomen. Ja deeze zyn ook daar na zoo zeer vermeenigvuldigt, dat zy
zelfs een Concilie te Carthago van 2 70. Biflchoppen van haare zyde, ge-

noegzaam de drie maanden lang , gehouden hebben , en daar in beiloo-

ten , dat zy met die geene nochtans gemeenfchap wilden hebben , welke

de heylige boeken, by de vervolginge der Heydenen, hadden overgegee-

ven, fchoon ze niet weeder gedoopt wierden, (ni)

Donatus 43. Ontrent deezen tyd, naamelyk , het Jaar 329. ftierf Majorinus,

t

V

h"6o?
r~ de voornaamfte voorftanderder Donatiften zcCarthago, dewelken Dona-

tus volgde, die ook, door veele dingen zeer bekend wierd, (n) en van

de ander Cafenjïs onderfcheyden was. Welke laatfte in 't begin de voor-

naamfte der Donatiften wierd genaamd. (V) De eeri\eDonntus egter hielp

zyne party merkelyk voortzetten, zoodaanig zelfs, dat iemand van hem

SftM°"e^ zegt 5 dat nY ^e gantfche weereld byna tot godsdienftigheyd hadde ge-
m«rderen bragt. (ƒ>) Het is zeeker dat ten tyde van Augnftmus , het grootftedeel

van Africa , het lang met haar heeft gehouden, niet teegenftaandedat'er

zeer fcherpe ftraffen op haar van de Keyzers gezet wierden, (q) Ja de

voornaamfte en Landvoogden zelfs, waaren meeft alle Donatiften , wel-

ke van de Keyzer Honorius daarom ook eene geld boete van 200 ponden
Silvers opgelegd wierd. (r) Gelyk zy dan ook , niet teegen ftaande de
groote vervolgingen van de concüien , teegens haar zoo dikwils gehou-
den, en al dat woorden-twiften der Geeftelykheyd teegens hen , en wel
inzonderheyd van den zoo zeer aanzienelyken Auguftinus , zeer lange

geduurt hebben. Gregoritts de Groote beklaagt zig heftig over haar , in

«u
d
w"

sde de zesde eeuwe, dat zy alleen door de nalaat igheyd der Geeftelykheyd,

zoo zeer overal de overhand genoomen hadden, (j) Ja eenige willen,

dat noch in de andere eeuwe zelfs zommige Biflchoppen haare beginze-

len of gronden , t'eenemaal aangehangen hebben, (f) Alhoewel dehoofd-
partye zelfs, in Africa , met de regtgeloovige te gelyk , door de Sara-

zynen daar na t'eenemaal is uytgeroeyt geworden , op welke wyze dan
een eynde van al dat twiften, door het rechtvaardige oordeel Gods, ge.

maakt is geworden,

«ittetheyd 44. Ondertuffchen is het licht te vermerken , hoe heftig deeze lieden

gcYoo";-
1"" van de Geeftelykheyd , die toenmaals al zeer magtig was , vervolgt zyn

sen - geworden. Auguftinus zelfs , die anders van een reedelyk gemaatigd
vanAugu. gemoed was, en die voor heene allede vervolgingen der dwaalende voor

onrechten goddeloos erkend hadde, («) wierd hier na zoo heftig tee-

gens haar ingenoomen, dat hy opentlyk ftelde, dat men haar moeft ver-

volgen , en hy herriep daar door zyne voorgaande goede meeninge , en

dat wel alleen op het aanporren der andere Biflchoppen. (V) Met wel-

ken onbedagten handel hy wel de grootfte grond gelegd hadde , tot de

volgende bloedgierige aanflaagen der Geeftelyke , en wel inzonderheyd

van de Roomfche Pnuffen , teegens de opregte getuygen der waarheyd.

Terwylen de Kettefmeefters en Tyrannen by hoopen zich op hem beroe-

pen , en tot haaren eerften aanvanger maaken. Gelyk als dan ook ge-

wiflelyk den aart der ftraffen , waar meede hy de Overigheyd geraaden

hadde de Donntiften te plaagen , niet geringer als de leevens ftraffe zelfs

geweeft is , welke ik om de gedagte oorzaaken eens voor al vernaa-

ien

{m) Tichonius ap. Auguftin. ep.48. (») Hicron.Chron. A. CCCXXIX. Profper in Chron.
(o) Auguftin. hxr. 69. (/>) Titianus ap. Auguft. ui. cont. Crefc. c. ƒ6. (f) Poflïdius in Vit.

Auguft.c.7. (r) 1.5-4. Cod.Theod. de hxr. (j) Gregor. M. 1. v. Indic. 14. ep. 63. & I. itr.

Ind.12. P.32.&11. Indic. 10. ep. 33. I. indic. 9. ep. 75-. (t) Baronius A. MLIV. è Sigeberto.

(u) Auguftin. lib. contr. Epift.Manich. init. & Quceft. fec.Matth. c. 12. (x) L.ii.Retraci.c.j
-

.

& ep.48.jo. 146. 20/. lib. i.cont. Gaudenc.c. f. & u.c.3.
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Jen zal. Hy ftckl dan, dat de Dorntijlcn , door de roede der lichaame- /" r

Cn
CC '

lyke flraflen, «Is dwaalende , moeten gezocht werden, (y) En wanneer v«vo!f.in-

de Donatijien daar teegens weedcr inbiagten , dat God geen luit aan het Za^Z*
bloed vergieten heeft," zoo dreygde hy haar, dat God den Keyzer noch t,iUn '

wel kon aanporren , dat hy haar ombrengen moeft. Mofes had zelfs ook
wel veele van de [óoden, uyt enkele barmhertighcyd laaten ombrengen

>

zy nu waaren Moordenaars, ( ;;.idcmaal zy de vervallcne Chriltenen aan-

klaagden) enz. (V) Verders, de Catholykc Overigheyd isfchuldig, en

God werkt dit in haar, dat zy de Ketters niet ongcltraft laat. (a) Wan-
neer nu de Donatijien de woorden Chriiti , aangaande de zachtmoedig-

lieyd en liefde tot de vyanden, bybragten
;
daar en boven het bevel tot

J'</n/s, Steekt uw' {waardin Me febeeét, zoo ontfchuldigde hy de ver-

volgers, daar meede, dat hy - c by Petrus zelfs vergeleek, welke toen-

maals noch maar een kleyn geloof, als deeze, hadden , en die derhalven

ook de vyanden vanChriftus, en van zyne Kerke, met het fwaard wilden

needermaaken. De Ketters vergeleek hy by de knegt van Malchus, die

het oor verlooren hadden, om dat zyna de Bifi'choppen niet hoorenwil-»

den. (b) Eu wat 'er van diergelyke onbetaamelyke proeven van zyn zwak
gemoed meer in zyne fchnften te vinden zyn. Daar hy ook, onder an-

deren, zeer opJulianus fcheld,dathy haarweeder vryheyd gegeeven had-

de. (c) Aan alle het welke de Overigheyd ook zeer driftig de ooren

leende, en het voor een Godsdienit hield , wanneer zy die lieden hart

aanvielen.

45. Alzoo had danConJlanfyn haar niet alleen te vooren ten landeüyt-

gebannen , en voor eerit zeer icherpe wetten teegens haar gemaakt , (^)
hen ook haart Kerken afgenoomen , ("O maar hier in hebben hem
ook nog al meer Keyzcrs nagevolgt •, gelyk als Valentimanus ,(/) Gra- 0e ,d .ftraf,

tianuSy (g) tn Theodojïus, welke laatfte iopondgouds, tot eene geld- fcme«g«ii

ftratFe, haar heeft opgelegd, (7/) en wel inzonderheyd Honorius , die

zeer dikmaals teegens haar geyvert heelt. Voornaamelyk weegens hun-
ne hcrhaalinge van den Doop, waarom hy hen ook, beneevens allehaa-

re aanhangers, de verbeurtmaakinge van haare goederen, en beroovinge

van alle rechten , in burgerlvke zaaken tot eene ftraffe heeft opgelegt

,

(;) ook heeft hy bevoolen niet eens aan haar meer te gedenken
, (&) en

hy heeft haare huyzen aan de Kerken der rcchtgeloovige toegewee-

zen: (T) booven dit alles heeft hy ze nog wel fcherpelyk , niet alleen

met den ban , maar met het verlies van haar leeven , gedreygt. (tii) Ja
hy heeft na de gehoudene t'zaamcnfpraak met de Donatijien , te Car-
thngo , op het aanttooken der Geeftelyke , zoo grouwelyk met haar ge-

handelt, dat hy opcntlyk bevoolen heeft, die Donatijien, welke kneg-

ten of boeren waaren , met vecle flaagen van haar gevoelen af te brengen,

dog de voornaamfte onder hen verwees hy , tot hunne ftraffe , tot het

opbrengen van 50. pond gouds voor een ieder hoofd: haare vrouwen
ftrafte hy ook nog afzonderlyk , en haare Leeraars bande hy ten Lande
uyt: haare beedehuyzen en andere goederen ,

gaf rry alle aan de regtge-

loovige ten prys. (») Ja eyndelyk heeft hy haar zelfs t'eenemaal voor
oneerlyk verklaart , en tot geen eerlyk gezelfchap , maatfehappye , of
iets diergelyks, toegelaaten ;

alle recht van erffeniiTen , en vryheyd om
t'zaamen te koomen, heeft by hen ganrichelyk benoomen, en verders

I.Deel. V v aU
(vï Lib. u. cont.Lit.Petil. c.37. :t. lib. 11. cont. Lit. Petil.c. 10. ^Idem ib.c.86. (a)Lib.

de Unit. Ecclef. c. 20. (J>) Lib. 1 1 . cont. Lit. Petil. c. 88. (e) Ibid. c. 92. (d) Auguihn. u.
cont. Lit.Fctil. c 92. {e) Ibid. (f) L. 1. Cod.Theod.ne S.B.ipt. iter. (g) L.i.ibrd. (h)L.2.
Cod.Theod de hxr. (/) L.37 ib. & i. 3.45-. de Bapt. non iter. (*) L 38. Cod. Theod. dè
hsr. (/) L.43.ib. (w) L.ji.ib. [tt] L. ƒ2. ib.
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I^ccc. allenthalvenophetfelftetegenshaar voortgevaren. (0) Tot welke en ande-

re bitrerheyd teegens haar ook die niet weynig geholpen heeft , dat de Do-
natijien, uyt eenen onvoorzichtigenyver, dikraaals de Hooge Overigheyd

zeer hart bejeegent hebben , welke niet minder bedorven waaren , als

haare ziel-bezorgers zelve. Gelyk als Donatus opentlyk ook eens ge-

zegt zoude hebben : Wat heeft de Keyzer met de Gemeente te doen ?

Daar en booven zoude hy aan een zeeker Staats-dienaar gefchreeven heb-

ben : Dat hy een fchandvlek des Raads en Amptgenootfchaps was , in-

dien het anders van zyne vyanden maar recht verhaald word. (ƒ>) Ten
minften heeft men dit al meede wel onder haare ketteryen gefield , als

of zy de Hoogt Overigheyd hadden veracht. (q~) Waar toe men dan
van haare vryheyd in 't beftraffen der ondeugden , die zy zelfs ook aan

de Grooten , zonder eenig aanzien der perzoonen , gebruykt hebben ,

een oorzaak heeft genoomen. En wel inzonderheyd, door dien zy ge-

loochent hebben , dat de Overigheyd over de geweetens der menfehen
eenige heerfchappye heeft, en vervolgends de Ketters ook niet vervol-

gen kan. (rj

oorrProng 4.6. Dat nu alle dit onheyl van de Geeftelykheyd eer ft is afgekoomen,

van°de

h" ls

zulks geeven ons de Hijlorien zelfs klaar genoeg te kennen j booven dat

h"d
Wyk" hec °°k, uyt de gefchaapenheyd van haar zelfs, in dien tyd heel wel te

kennen is. De Bijfchoppen ontichuldigden niet alleen t'eenemaal alle de
moorden , en andere grouwelen , die teegen de Donatijien gepleegt waa-

ren, gelyk als we nu zoo aanftonds, by de moord van Macarms > zullen

zien , en uyt Augttjimus ook al gehoort hebben ; maar zy lieten ook de
Overigheyd niet in ruft, tot dat zy zelfs , teegen de Donatifien , en an-

dere Ketters, met geweld uytgeborften waaren. Zoo dra 'er een Con*

cilium teegens haar wierd gehouden , zoo was dit de eerfte vrucht daar

van, dat de Ketters moeften lyden. Ja zy fchikten desweegen zelfs

heel dikmaals eenige eygene gezanten aan den Keyzer , en baaden

hem, dat hy dog dus of zoo met de Ketters wilde handelen. Theodofius

nu hadde wel eenzeekere wet teegen de Ketters in 't algemeen gegeeven,

dog hier meede was de Geeftelykheyd nog al niet te vreede , maar ze

fchikte in 't Jaar 4,04. iemand aan Honorius , en bad hem, dat hy doch
een byzonderewet, op de Donatijien in 't byzonder paffende, wilde in-

flellen. (5) Honorius hadde uyt een ftaatkundige grondreegel , haar hier

na weeder eenige vryheyd gegeeven , op dat zy tot den ryks-vyand At-
taltts niet zouden overloopen. Doch de Geeftelykheyd liet hem geen

ruft altoos, tot dat hy haar vlak teegen het Keyzerlyk gegeeve woord,

deeze vryheyd weeder ontnam, en haar nog daar en booven met lyf en

leevens ftraf dreygde. (7) De Paus Gregorius de Groote nu wilt zyne

moeyelykheyd , teegens de Landvoogden en andere Overigheeden , niet

genoeg te toonen , om dat zy de Donatijien vry en ongeplaagt lieten

heenegaan. En hy pryft daar beneevens andere, welke naaren moed
aan deeze lieden wel gekoelt hadden , en dreygde daar beneevens , hoe

zwaar hen God itrafren zoude , indien zy de Ketters niet vervolgden

,

en hoe zy by de weereld zelfs haare achtinge ook t'eenemaal zouden ver-

liezen •, (//) uyt zulke en andere opftookeryen der verbitterde Bijfchop-

pen , gebeurde het nu , dat 'er zeer veel onfchuldig bloed vergooten

wierd. Gelyk als Macarius , een Gezant van den Keyzer Conflans , twee
denver- van de Donatijien , naamelyk , Marculus , en Donatus van Pagaja jam-

merlyk

(0) L.f4-ib. (/>) Optat. Lm. (f) Petilian. ap. Auguftin. u.c.92. (r) Optat. 11. p. 46.

Auguftin. paflïm. 0) Codex Canon. Eccl. Afric. c. 93. Poffidius Vita Aug. (/) L. 5-1. Cod.

Theod. de ha:r. (*) 11. cc.

De Donj-

tillcr wor
den ve

moorc
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merlyk heeft hiaten vermoorden. Welke grouwelyke daad de reehrge- £ica"
C'

loovige zoo volkomen niet derven loochenen , maar die veel eer noch
op het uytterlfc trachten te ontfchuldigen , en hem daarom met Mofes ,

frinchaS) en b.has vcrgelyken, alhoewel ze aan zich zelvcn geene rech-

te oorzaak van dcczc moord voorwenden konnen. (x) Diergelykc

grouwelykheeden nu hebben naderhand ook andere Kcyzerlyke Afgezan-
ten, als Pattlns , Leomius, Taminus, Urfacius , en Romanus , aandeeze
lieden of zelfs geocffend , of ongeftraft gelaaten , waar over ze noch al

geroemd geworden zyn. (*)•) Men bekend nog daarenboven, dat 'er

zeer veelc Donatiften in de Ociaveuj'che Land-ltreeke, door de zoldaaten

v.ui Tarrinus , gedood en in Hukken gehouwen waaren , welkers

graftreeden men aldaar nog langen tyd daar na heeft aangeweezen. {*&}

\\ ettcfl en andere, zelfs ook van de Donatiften , voor Martelaars zyn ge-

in uden geworden, alhoewel het de rechrgeloovige over al zeer teegen

de bord liiet. (a) Welke zelfs ook deeze beyde Mannen , heel onbe-
dagt , als Hcyligen onder haare Martelaars hebben gefield.

(J£)

47. By deezen onchrtflelyken handel der rechtgeloov.ge teegen de »»ifcheiyH

&oriatïftèn , kwam 'er nog een anderen aart van een onrechtvaardig ont- dï«.
u '

haal. Want, men; befchuldigde haar van grouwelyke dingen , die dog,

of openbaar valfeh, of zoo niet gefehaapen waaren , als ze wel wierden
voorgemeld. Het was een belacchelyke befehuldiginge , die men haar

te lalte leydde, als hadde haaren aanvoerder, Donatits , hen bevoolen,

dat ze akyd , eer zy offerden, of degewoonelyke gaaven tot het Avond-
maal bragten , ecu been van een Heylige zouden kliffen, (Y) Want, daar

zy anders befchuldigt wierden, dat zy geene inzettingen of gewoontens
altoos meer achtten, zoo was deeze dwaasheyd dan zoo veel te minder
van haar te vermoeden: en begingen de regtgeloovige meenigmaal wel
groover bygeloovigheeden en afgoderye ,gelyk als elders beweezen word.
Ik laare liaan , dat men de gantlche Ketrery met deeze dwaaze dingen
zcuide willen bczwaaren. De andere belaltingcn nu heeft iemand van de
regtgeloovïge aldus by een geraapt, wanneer hy zegd , Dat zy de muu-
ren m de Kwkeiï , die zy van de rechtgeloovige hadden mgenoomen , ge-

W&ffch&n , afgebikt , en befwoortn , als ofzy van deeze verontreymgd

vaaren geWeeft'. Verders, zy hadden haar van gevccr berooft , de Prte-

jters haare eer/ytels ontnoomen, de Altaaren afgebrocken , het volk by haa-

ren naam laaten fzveeren enz. (d) Ook had men verdicht , als hadelen

zommige van hen het Avondmaal den honden voorgeworpen , die zy
echter daar op door een wonderwerk voort zouden verfcheurt heb-

ben. (V) ja, op dat een ieder zig voor deeze lieden , als voor de flim-

ite boeven , zoude wagtcn , zoo fchroomde men niet, om opentlyk te 0nwJ„_

leeren, dat Donatits, de Bijfchop van Carthago , die zelve Vorft van J^™
Tyrus \vas, Van wien Ezechiel, in zyn xxvux. cap. zulke fchrikkelyke Donacm

dingen heeft voorzegd, (ƒ) En , op dat het te meerder ingang by de fttooid,

menleken mogt vinden, zoo ftrooide men uyt , dat Donatits voor zich

zelfs Goddclykc eere hadde begeert, en de lieden by zynennaame ceden

laaten fweeren, en wat 'er van diergelyke befchuldigingen meer waa-

ren , v. elke de verftandige met reede voor buytenlpoorig kon*

den houden, en de eenzydigheyd en hertstochten van hunne vyanden
Vv 2 daar

(•*) Optat. lib; 1 li. (vWbid. (~) Ibid. (a) Optat. I. c. Auguflin. 1. 11. cont. Pctit. c 13.

10.24. Tra-t. 1 1. iu Joh.Collat. Carthag. cogn. l.c. 187. & Acta i'ulTion. Marculi np. Mabillö-
nium Analcd. Top», iv. p. iüj. (0) Bcda Martyrolog. d. vr. Cal. Dcc. Uluardus Ado Cal.

Mart.Rsbanus Mautus vi. Cnl. Dec. (V) Damafccn. h®r. 95*. Harmcnopolus de Seöis c. 17.

Zonaras & Balfainon Schol, ad c . <Si. Concil. Carthag. DlaibrcsSyntag. e. 2. (d) Optat. \. 11.

(«) Ibid. (/") Idcia lib. m.p. 67.
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daar uyt erkennen, (g) Die zich ook in haare wonderlyke invallen on*

moogelyk niet fchikken konden , wanneer zy de plaats van Ezech.xm.
13. op de Donatiften wilden pallen , alleen maar, op dat zy iets uyt de

Schrift teegens haar op te fnyen zouden hebben. (&) Doch dit is wel

baarblykelyk , van een ieder vlytig en onzydig Leezer te zien , dat , zoo

wel Angnftmus &\s Optatus , meeft met eenige ongerymde, Sophijlifche

,

en zeer ellendige gronden , deeze lieden doorgaands hebben bejeegent

,

het geene mzonderheyd de heftigheyd der hertstochten in hen heeft ver-

oorzaakt.

48. Zoo was dit dan ook al een proef van den ongerechtigen handel

met deeze lieden, wanneer men in. haar afzyn, haar nagaf, dat ze zelfs

nu niet langer meer Chnjlenen, maar Donatijlen , wilden genaamd wer-

den , en zulks maar uyt eene enkele hoogmoedigheyd , en begeerte om
de Kerke oneenig te maaken. (;) Daar zy nogtans wel uytdrukkelyk en

openbaarlyk teegens betuygden, wanneer zy van de regtgeloovigealzoo

wierden genaamd. W ant Donatus , zeyden zy, hadde geen andere Kerk
opgerecht, die'er te vooren niet geweeft was-, maar hy is alleen een van de

Opzienders geweejl over de oude , van Chrijlus afgekoomene , Gemeente, (k)

Waarom zy ook al voort in den aanvang des ftryds , wanneer men haar

dog noemen moeft, liever de partye van Afajorwus, en daar na die van

Donatus , wilden heeten. (/) Niet te min fpotte men echter nog al met
haar, en men noemde haar, tot verdriet, alzoo, met deeze daar by ge-

voegde oorzaake , dat, gelyk als men de Euangehflen, van het Euange-

hum noemde, zy ook alzoo veel eer Scandaliflen moeiten genaamd wer-

den , van weegen het groote fchandaal , dat ze aan de Kerke gegeeven

hadden, (m) En om deze reede mochten ze nu ook dezen naam wel be-

houden , die ook daar na zoo eerloos is geworden , dat men ze aan alle de
zulke gegeeven heeft , welkers goeden naam men gaarne by de lieden

wilde beneemen. Gelyk als dan by de Roomjche Kerk , de Griekjche ,(n)

en alle de Protefianten in 't gemeen, Donatijlen moeften heeten, (o) en

ook de Presbyteriacnen, in Engeland, by de Bijjchoppelyke , zoo werden
genaamd, (p) En regtfehaapene lieden hebben , in 't algemeen , al over

lang over de boosheyd der verdorvene Kerken-dienaars geklaagt , Dat ,

•wanneer men de kwaade Predikers maar eens na ten vroom leeven vraag-

de , zoo fielden zy iemand al terjlond den ouden ftoel van Mofes daar tee-

gen. Zulk een nu moeft zich van deeze verwoedde lieden , aanftonds voor een

Donatift ,uytfchelden laaien, deuyl hy zich onderflaan hadde , na het leeven

der ongeefielyke te vraagen. (q) Van de andere toenaamen , die men de
Donatijlen heeft gegeeven, kan ik, om de kortheyds wille nu niets op-

naaien. Men heeft haar verder ook al Montenfers geheeten , om dat zy
eerft te Rome, een Kerk op een berg in gehad hebben, (r) Alwaar zy
ook haare eygene üpzienders in 't vervolg pleegen te hebben , (s) die

daarom .van de ftoutmoedige rechtgeloovige befpot wierden , om dac

zy op den ftoel van Petrus niet zaaten. (t) Zoo klaar verried den
Paapjehen aart zig zelfs toen al by de regtgeloovige Geeftelykheyd , on-

trent hunnen yver teegens de Ketters. De andere bynaamen nu , die men
haar gaf , waaren , Cuzipiten , Rupiten, Campiten of Campaten, Gotis-

piten

(j£) Ittigius Hifior.Schifmat. Donat. n.74. p.296. {h) ld. n.85". p. 303. (/) Oprat. nr.
(k) Crelcoiiius ap. Augultin. 1 v. c.ó. (1) Augultin. ep.48. & 68. (w) Lib. 11. cont. Crefcon.
c.i. (*) Leoix.P.R. ap. Baron. Art. M LI V. («) Bellarmin. v. Gerhardus L.de Eccl.n. 215-.

(p) T. Long. ap. M. Leydeklcer. ad Hornmm H. E. p. iof. (q) Jo. Langius praf. ad Gregor.
Naz.Ob]urg.Qer. (r) Hieronym. Chron. A. CCCLVI. Auguftin. h. 96. Au&orPrsdellirut.
h.óo. Gennadius Scr.Eccl. c.f. (s) Optatus lib. 11. (/) Ibidem.
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pitcnof Cotopiten> enz. waar tccgcn zy zich zelfs alleen Catholyke en \" !

[^
c -

regtgeloovige noemden.

49. Het was ook al een van de gewichtiglte en grouwelykfte belallin- raagten

gen, waar meede men haar, zonder eenig onderlcheyd , fmerte zocht ZTJ"
aan re doen, naamclyk dac zy, als uytzinnigc heden , rondsom het ge- ""'„"ds-

heelc Land doorirroopt hadden, de menfehen aangevallen, en flechtge- r
'
c -

handelt, byzonder de Kcrken-dienaars , die ze hadden geflaagen , en

eyndelyk ook zich zelven uyt enkele dolheyd , om 't leeven ge-

bragt. Hier ontrent nu is aan te merken, dat alle deeze zelve dingen
ook, van haare hcftiglte teegenfpreekers,aan een zeekere zoort van men-
lchtn zyn opgeticht, die men Circumcelliones heette , welke van de Dg- ceUimw.

nn'.ijicti zelfs, d:e men ook tot onderfcheyd, daarom Rogatiaanen noem- Roga[ jan i.

de, met eens voor haare meedegenooten erkent wierden. Want vznDo-
natv.i , endeandere, bekennen de rechtgeloovige wel uytdrukkelyk,cen
bekheyde en maatig leeven. («) Van de Rogatiaanen bekennen ze des- Lofd«-

k$j dat ze niet woedden , gelyk de Circumcelliones , maar dat ze Dun '" :ll,:n

zachtmoedig en goedertieren waaren. (V) Van haare Bijfchoppen , roem-
den zy uytdrukkelyk, dat zy veele tcekens van een goedaardig gemoed
hadden, (y) Gelyk als ook Avguftinus hen bad, dat zy doch de gedag-
te Lircuwccthones van haare woederye zouden afhouden , op dat zy ook
niet van haar ontreynigt wierden. (V) Ja hy bekend verder , dat deeze

de Doiiatijlen ten uytterften mishaagden, (a) Zoo dat dan uyt óie reede

dit punt van zelfs vervalc, en aan de gantfche meenigte eeven zoo wey-
nig toegereekent konde werden , als aan de rechtgeloovige lieden , als

men de gebreeken van den een en den ander onder haar aan de gant-

iehe meenigte wilde tocichryven. Wat de klaclïte nu belangt , als ,Ij2re

hadden eenige zich zelven omgebragt , daar vinde ik evenwel geenc ™«J-

zeekerheyd altoos van. De Donatijien fpreeken zelfs daar veel opently-

ker en valter van, dat zy , in de vervolgingen , die zy van de rechtge-

loovigen leeden , omgekoomen zyn. (b) Dat ook des te geloofwaardi-

ger is, dewyl men zich niet fchaamt te verzieren , als hadden zich die

beyde Maiculus en Donatus, zelfs den hals afgefneeden. (cj Daar dog
andere rechtgeloovige in haare fchriften opendyk bekennen, dat hen

zulks van denKeyzerlyken Gezant was aangedaan, (dj Ja op een ander

maal wilde men deeze befchuldiginget'eenemaal herroepen, en voorgee-

ven, dat ze zich zelfs maar alleen geeftelyker wyze haddeo vermöort,

dewyl zy zich van de Kerk hadden afgefcheyden. (e) Ik fwyge nu noch
van andere dingen.

50. Wat eyndelyk de hoofdftukken van haare leere aangaat, waar over Haari«r

men haar lieert veroordeeld > zoo hebben wy hier booven mi reeds al ge-

zien, dat zy van het verval der Kerken , en wel inzonderheyd van de

Geeilelykheyd, ernitig getuygd hebben , het geene ook , helaas: meer

als al te gewis was, voor af gelteld zynde , dat 'er zelfs ook niet een ee-

nig Chnjlcn, of haraar van de haare ooit by de vervolgingen , verloo-

chend hadde. Daarom klaagden toen de Donatiften over de rechteeloo- Hunne af-

vige met recht, dat zy deeze dwaahnge by de menichen voedden, en de **« <*«

booze \di\ de gemeenichap der vroomen niet wilden laaten afzonderen ,

reegelrecht teegens zoo veele zonncklaare geböoden Gods aan; als Pitee->

de boek Mofis xix. 22. Jef. lii. ii. v. 20. 'Jtrem. xxrn. 28. Spreuk.

xvi'i. 15. Pf.i. 1. Ro?n. 1. 32. 1 Cor. v. 6. 11. u Cor. xi. 14.. Eph. v.

Vv 3 11

f») Lib. u.cont.Lit.Petil. c 40. (x) Idsm ep. 47. & 14S. (vX Idem ep. 147. (z.) Epift.

63. (4) Idem hacr.69. (/>) Lib. ii.com. l.it. Pcriï. C.S4. (f ) ibid. C.2C. ld) Ottat. lib. 1».

(c) AuguQin. l.c, c. 23.
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ja» ccc. ii. i Tim. v. 22. enz. Infgelyks ook teegen het voorbeeld der Heyl ige ;

der Propheeten, i Kon. xnx. 9- Eltas en Elifa , Hofea cap. rx. Amos c.

vu. Baggai 11. Malachia 11. Welke , alhoewel ze al onder de God-
looze gebleeven waaren , echter geen gemeenfehap altoos met haar gehad
hadden (f) En daarom bekenden zy niet alleen , daar ik §. 36. al van

gedacht hebbe, dat zy de gemeenfehap der afgevallene Chriftenen wil-

den myden, maar ze gaavtinhaard.it ook door allerhande teekenen te ver-

ilaan, dat zy, by voorbeeld, met haar niet in een en dezelve Kerk gin-

gen, haar niet groeten , en ook voor geene broeders hielden enz. (V) Zy
Teeken der & " - < * • j n_ 1 1

" vo^ j

««.e ftondenookaande rechtgelovige deeze itellinge niet tce, maar ze hielden
Kerke

' haar voor ten hoogfte dooiende, dat de waare Kerk uyt alie volken be-

lfond. Daar teegrn bev/eezen ze , uyt Alaïth: vu. 14. Lnc. xnx. 8.

ittyn uyt het voorbeeld van Noah , onder de eerfte weereld , van Lothou-
der de Sodomiten , van de twee ftammen onder Rehabeams Ryk , en daar

en booven uyt de Apoftelen en 70 Leerlingen, welke Chrijlus alleen aan-

gehangen hebben, dat de waare Gemeente Chrifti tot een kenteeken heeft,

de onclerhoudinge zyner gebooden ., en de volheyd van zyne geheyme-
niffen. (/?) Dewyl nu de rechtgêloovige deeze teekens by haar nietmeer
vonden , gelyk a's die in de eerite Kerke wel geweeft zyn , alhoewel zy
echter noch al gaarne voor waare Chriftenen wilden aangezien zyn, zoo
moeften zy waarlyk eene andere befchryvinge der Kerke bedenken , en
deeze lieden hier teegen by geleegenheyd op haar beurt , verdacht en ge-

haat zoeken te maaken. Daar door verviel men dan eyndelyk op zeer

veele-onverantwoordelyke zaaken, en men wilde met alle macht het in-

gefloopene verderf nog al loochenen , of ontfchuldigen en voeden , ge-

lyk als men by Afgft/tinus en Optatus wel zien kan. En in plaats , dat
men de ergerniffen zoude helpen wegdoen, en de Gemeente van het boo-
ze, na de wyze der eerjie Chufienen, zuyveren, zoo bragt men veel eer

de gevaarclykfte meeningen , zonder eenige de minfte fchroom , ter baan,

wanneer ze maar tot zeekerheyd en verftokkinge der huychelaars en god-
delooze eenigzins wilden helpen , en de hoedaanigheyd der eerde Ge-
meente1

regelrecht teegen ftonden.

5 1. Wanneer nu de Donatijien zig in der daad van de rechtgeloo-

vigen onttrokken , zoo verdroot het deeze nog zoo veel te meer , om
dat de Geeftelykheyd daar door byzonder overtuygd was , en zig voor
de weereld befchaamd gemaakt zag. Daarom wierp zy haar ook niets

meerder en heftiger voor, als, haare afwykinge , en maakte ze , nade-
maal ze haar niet anders wilden laaten gezeggen, als hartnekkige tot Ket-
ters. Waar toe deeze uytvinding onder andere , .meede diende , dat
men leerde, de Afgeweekene begaaven zig tot het Ketterdom , als zy
hartnekkig wierden, en de hartnekkigheyd maakte wel inzonderheyd de
Ketterye. Daarom btfehreeven ze deeze zaak ook op het grouwelykfte,

en ze noemden het facrtlegium fcbifmatis , (^of, Kerkfchendige fcheurin-

ge) (1) nefarinm fchifma ,(een heillooze fcheuringe) (£) het allergroot-

fte boeve.nftuk , daar door ze zig van de gantfche weereld hadden afge-

fcheyden , (7) door dien de Kerke het Paradys was , en die daar een ziel uyt-

voerde, die was des duyvelskind,en een moordenaar. (w)Niettegenftaande
de Geeftelykheyd zelfs, door haare klachten over de gemeene ergernif-

fen, aanweezen, dat de Kerk nu niets minder, als een Paradys of bruyd
ChrijU was v maar dat , volgens de bekentenis der oudfte Leeraars zelfs

,

al

(f) Epill. Donatiftar. Collat. Carthag. 1. 3. c 25-2. (g) Lib. poft Collat. c. i.Brevic.Collat.
c. 3. & ep. 20^3. it. lib. in. conc. Gaud. c. 26. Comm. in Ff. 32. Opt. iv. (b) Augultin. ep.

48. & Brev. Coll. c. 3. (/') Lib. u. de Bapt. conc. Don. c. 6. & 11. cont. Petil. c. 9. (£) ld.

lib. vu. c. S3- (O ! c - Petil - c- ö. (w) Ibid. c. 10.
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al over lang haare reynigheyd en eerfte maagdom verloorcn hadde. Ech-
/

a

t

2r

t^
cC -

ter zcyden de rechrgeloovige, die het niet mer alle de Gemeentens inde AigemèeM

ganrfche wcereld hield, die kon in het Heyligdom des Geloofs onmoo- K"kc -

gelyk ook niet zaalig werden. Men moeit dan booven de meening van

eenige weynige de leere van de meefte ilellen, enz. (n) Door dien Ju-
das wel onder Chriltus leerlingen was geweert, en van hem geleeden ge-

worden: ma.ir van hem maakten de Donatt/len wecder indagtig, dat hy
aan de leerlinge zoo lang onbekent geweelt was , tot dat hem Chnftns
zelfs openbaarde, Matth. xxv i . waar op hy zich ook al voort zelfs af-

gezondert heeft. Defwecgen dan de openbaare goddelooze met dit voor-

beeld nieteerft ontfchuldigt konden werden.

52. Alhoewel men ook aan de Martelaaren , en beroemde Leeraars, vandm

Cyprianns en Aytppinns dit punt van den Doop niet verkettert heeft, boon.

"

dat zy naamelyk , by de dwaalende en afgewcekene t'eenemaal krag-

teloos zoude zyn ; zoo gefchiedde zulks echter aan decze lieden

,

welke Cyprianns hier in wilden navolgen. Desweegen wierd haar dit

vooreen dwaalingc toegereekent , dat den Doop en andere handelingen ,

niet kragtrgiz-aaren, ivanneer ze van een boos menfche wierden verricht.

Vat een doode niet leevendig konde maaken , een kranke niet geneezen ,

ecu blinde met ziende maaken , een onreine met reymgen , en een naakte niet

klecden. Desweegen zy ook maar alleen die geene weeder herdoopten,

welke van de rechrgeloovige tot haar over kwaamen , en ze wilden dit

bewyzen, uyt Matth. vu. 16. xi 1. 33. 35. Joh. 11 1.6. 27. iCor.v.7.

J-,phef. ïv. 5. Als ook, met het voorbeeld van Panlns, welke die gecne

noch eens gedoopt heeft , die met den Doop van Johannes nu reeds al

gedoopt waaren , uyt de Handel, xix. 3. enz. Ik laate (laan , dat ze zelfs

ook den Kinder-doop geloochent zouden hebben. (/») Waar opderegt-

geloovige weeder ontkenden , dat den Doop van Johannes met die van

Chriftus eenderley was geweeft, het geene haar echter zommige andere

rcchtgeloovige weeder heel bezwaarlyk wilden toeftaan. Van de booze ofd«n

Kerken-dienaars {tellen ze maar (lecht heen, dat haare zonden het ampt biozcnïL

zelfs niet hinderden , en ze wilden dit alleen uyt de woorden Rom. 1.
t

r"" k"8 "

bewyzen, naamelyk, dat zy de waarheyd in ongerechtigheyd t'onder- ui,;t

houden , het geeno den Apoflel aldaar echter maar alleen van de Heyde-
nen zegd. (q) En by gebrek van Schnftuur-plaatzen , bragten zy eene

gclykenifl'e by van een -goot of gragt , daar het waater niets onreyns al-

toos van aanneemt, fchoon het al tuflehen onreyne kanten doorliep,

het geene teegens de dagelykfche ervaarentheyd is gefprooken , en m der

daad zelfs, teegen de klaare woorden Ezech. vi ï. 26. Matth. xi 1. 34.

35. Syrach.xv. 9. enz. Teegens het voorbeeld van Cyprianns nu hadden

de rechtgeloovige veel liever t'eenemaal willen loochenen , dat hy alzoo

gezint geweeft was, indien de klaare getuygeniflen van hem daar nietge-

leegen hadden. Waar uyt zy dan nog al wilden voorgeeven , dat hyvJit

naderhand zoude herroepen hebben, daar en boven hadde hy door zyn
martel-dood , deeze dwaalinge ook geboet , en wat 'er van diergelyke

uytvluchten meer waaren. (V) Verders hielden de rechtzinnige Leeraars

het ook al voor een groote fchimp, wanneer de Dofiatijien, over de bo-

vengemelte klagten , teegens haar Minijierium , of Kerkendienfl , haare

wetten vernietigden, en dat ze haar , wanneer 'er eenige tot hen over-

kwaamen, haar maar als flegte Leeken handelden, (f) Insgelyks ook,
dat

(») Vincent. Lirinenf. Commonit. (0) Ep.cit. (p) Lib. n.c. Lit.Petil. c.43. & m.c.38.
ui Pi". 39. & 145-. cp. 108. 203. 25"6. 266. 1Ó7. Optat. in. & 1 1. (^)Ep.lc. (r) Auguüin.
cp. 48.256. lib. i.c. Crcfcon. c. 32. & 11. c. 31. de Unit Bapt. c. 13. & !ib. vil. de Bapr. tot-

(/) Lib. 11. c.Parm. c. 13.
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" ^at ze na naar gevoe^en ^e Prufterm in geene genoegzaame waarde hiel-

den; als meede, dat ze de beloften der Munmkken en Nonnen , en alle

diergelyke menichelyke inzettingen , t'eenemaal weg-naamen. (/) On-
dertuflehen hebben evenwel de rechtgeloovige den Doop der Donatiften

nog altyd voor voldoenende en goed gehouden. («)
TeDona 5 3. Men zoude haar eyndelyk ook wel t'eenemaal tor Arriaanen heb-

d«r«n
er

" ben willen maaken , by aldien haare bekentenifien , zoo wel als de ge-

r^e'bc-"'" fchiedeniflen zelfs , het rechte teegendeel niet zonneklaar aangeweezeu
fchuidigt. hadden. Anguftinns zelfs bekend in een brief aan een voornaam man, dat

zy het met de Arriaanen doorgaans niet hielden, en alleen teegens de an-

dere partye, weegens haare gemeenfehap met de booze , ftreeden. En ,

of hy wel aan Donatus zelfs toefchryft, dat hy gemeend zoude hebben
,

dat de Zoon minder als de Vader was (of, gelyk als het Chriftus zelfs

uytfpreekt : de Vader is grooter ais de Zoon
:
) en dat de Zoon grooter ivas

ais de H. Geeft ; zoo bekende hy echter daar by , van de Donatiften in 't

gemeen, dat zy Donatus , in deeze zyne doohnge , aangaande de Drie-

eenigheyd, geenzins nagevolgd hadden -, en zulks wel zoo volkooment-
lyk, dat men onder haar ook niemand vond, die wifte,dat Donatuszelk
van zulk een gevoelen ooit geweeft was. Ja de Donatiften wilden bewy-
zen, dat het Concüium te Sardis een brief aan Donatus hadde laaten af-

gaan , dewyl zynen naam wel uytdrukkelyk daar meede by ftond. (*)
Óp het Niceenfche Concüium nu waaren zy daarom niet gekoomen , ten

deele, dewyle het zeer onrechtvaardig aldaar was toegegaan, en ten dee-

le, om dat Cacilianus en haare overige teegenpartyen , daar waaren tee-

genwoordig geweeft. Niet te min befchuldigen haar veele, zonder eenig

nadenken, en in 't gemeen, dat ze Arriaanen zouden zyn geweeft, (x)
en dat zy het in 't geloove met Arrius over een ftemden , en Arrius ook
weeder met haar, (y) Ja men heeft t'eenemaal haare ketterye daar in gefteld,

dat zy geleerd zouden hebben , dat de Vader grooter als de Zoon was , en

deeze , als den H. Geeft. (V) En alzoo was ook al uyt de Hiftorien van
deeze SeBe openbaar } ten deele, hoe het met de Kerke der rechtgeloo-

vige, voor deeze eeuwe, tot na dezelve , gefchaapen was, en hoe ze

van andere toenmaals wierd aangezien ; en ten deele , hoe zy zig altoos

teegen die geene , welke hier van iets aangeweezen hadden , gehouden
heeft. Waar uyt dan ook verder blykt, hoe dat deeze waarheyd , aan-

gaande het beklaagelyke verval der Chriftenheyd, doorgaands by ecnige

vroome in weezen is gebleeven; en hoe ze van de huychelaars en welin-

zonderheyd, de verdurvene Geeftelykheyd , zeer flecht aangezien , en
nog flechter beloond is geworden. Welken grouwel ook van ryd tot

tyd altoos heeft toegenoomen, met het toeneemen van de macht der Bif-

fchoppen', en inzonderheyd de Roomfche , gelyk als ons de volgende Eeu-
wen dit zelve ook heel klaar zullen toonen.

McfftUaa- 54. Wy moeten ook, voor het eyndigen deezer Eeuwe , de MeJZaliaa-

nen alhier niet vergeeten , lieden , van een aart , die geen gering getuy-

genis , van het verval der Chriftenen van haaren tyd afgelegt hebben.

Men noemt haar dan een vrucht of vervolg van de Montamften, welkers

hoedanigheyd wy in ons voorgaande boek nu reeds al verhaald hebben,

naaren 00 Alhoewel andere weeder haar liever van de Heydenen willen afley-
oortprong. ^en j

ry^ om naaren oorfprong daar door des te bedenkelyker te maa-
ken.

(t) Optat. ti.& vi. («) Gregor.M. lib.v.ep. 36. (Auguftin. ep. 40. & hxr.69.) (*) Au-
gultin. ep. 163. (x ) Lib. 1 1 1 . c. Crcfc. c. 34. iv.c.44. Theodorit. I.iv. hxr. fab. c. 6. Hieron.
Catal.Scr. Eccl. Ilidor. Hifpalcnf. I. vu. Etymol. c. S- (y) Epiph. hser. 5-9. (z-i Anshelmus
Havelberg. ap. Lucam Dacricrium Tom. xu 1. Spicileg. p. 106. (a) Indiculus hsr. append. ad
Theodorit. p.5^7. \b) Epiphaa. hsr. 80.
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ken. Andere wcederom zeggen , dat zy van de Anthropomorphiten af- J^gd^'
koomen. (c) Dog uyt hec gantlche beloop der Hiftorie zelfs is het heel

vel te zien, dat ze veel eer, door de verdorvenheyd der Chnftenen zel-

ve eerft zyn ontdaan , en om die zelve reede daar na ook zyn uytgetloo-

ten en verketterd geworden. Op dat men ook des te vryer op haar los

mechre gaan, zoo heeft men verders ook van haar verzonnen , dat ze
niets altoos van haare leeren vry uyt en opcnbaarlyk bekenden , (d) on-
aangezien men niet alleen zeer veel van haar weet te vertellen , wat 'er

al in 't gehcym by haar gefchied zoude zyn , maar dat men zelfs ook
haare c\gtne bckentcniïïen dikmaals voortbrengd. (e~) Ondertuffchcn R«ht^-

bekennen echter haare vyanden zelfs, dat zy zich, om geene byzondere hT/i?"

Icl re altoos van de gemeenfehap der Kerke hebben afgezonderd. (/"} En
naderhand toonde men daar meedc , zonder nadenken , haare Godzaalig-
heyd aan , wanneer men alle vroome lieden , met haaren naam , fpots-

wyzc eerde, en hen te zaamen Bogomilen noemde, (g) Haar begin ftelt

men ontrent de tyden van C0«//rf«/r«geweeft te zyn , in welke ook anderzins

veelc getuygen der waarheyd opftonden. Maar onder Valentimanus zyn
zy inzonderheyd met eygene naamen genaamd geworden , en ze hebben
zig wel meell in Mefopotamie laatcn zien, gelyk ook te Edejfa in Arabie,

alwaar zy haaren eygenen Opziender, genaamt Adelphius , hadden, ge-

lyk ook zommige andere vrienden, als, Dadoes , Sabba , Hertna , -Si*

7/ieon, enz. Wyders zyn zy ook al in Syrië, te Anüochie , en van daar,

in Pamphylie bekend geworden. (£) Maar, dat zy ook al teegen de in-

gt-floopene bygeloovigheeden getuygd hebben, zulks blykt uyt de klag-

te der rcchte;eloovige ; wanneer ze zig daar over beklaagen, dat de Mef- En g«uy-

faUaantn de Kerken en Altaaren verachteden , wanneer ze (lelden , dat overval

het genoeg was, dat men in zyne byzondere huyzen God aanbad , en aenbeyi

dat de Kerken daar in geen voorrecht altoos hadden. (V) Verders dat ze

de trappen of eer-ampten der Geeitelykheyd in geene waarde altoos hiel-

den, dat ze de Biffchoppen zelfs t'eenemaal verachten , beneevens haa-

ren Ban , en andere tïraffen, enz. (k)

55. Uyt deezen grond dan kwam de groote vervolgingc voort , tee- v«»oi? in-

^en dceze luyden , zoo dat men haar niet alleen vervloekte en verban- hen"
66"

de, (/) maar ook wel uytdrukkelyk befloot , dat alle de geene die zich

tot haar begaaven,geen vergiffenis altoos zouden konnenverkrygen. ("w)

Gelyk dan ook de Biflchoppen eikanderen daar tce ophitften , als

die van Conjlantmopolen , Alticus deed , die Amphdochius bewoog, om
een Synode teegens haar alleen te houden , waar door F'avianus ook aan-

gedrecven wierd, om 'er een te Antiochie te vergaaderen. Nademaal dit

toen ter tyd het zeekerfte middel was , om de Ketters te onderdrukken.

Ook was het een groote oorzaak der vyandfehap teegen deeze lieden ,de-

wyl het alle maar Leeken en genieene byzondere perzoonen waaren , ge-

lyk als ze van Adelphius zcyden. Daarom klaagden ze ook over Lam-
petius, dat hy , als een Leek en profaans , of ongeheyligt perzoon , de

waardigheyd van 't Priejler-ampt echter aangenoomen hadde : (w) en uyt

deezen uytterften haat teegen haar ontftondenSDok de grouwelykfte ver-

volgingen. Gelyk als dan de Bifichop van Antiochie , Flavianus , in 't 'r'
fte

'ï be-

beein recht arglilhs; niet haar handelde : het verdroot hem, dat haar zo rcchtge-

I.Deel Xx veele
loov,£-

{c) Danseus not. ad Auguft. de Hircf. p. 2S2. (d) Indiculus 1. c. Theodorit. lib. iv. Hifi.

c. 11. Blaltares Syntag. c. 1. p. 12. {<:) Theodor. 1. c. ( f) Idem & Indiculus. (?) Graxi In-

veöiva in Latinos n. 43. ap. Coteler. Tom. III. Mon. Eccl. Gr. p. ƒ03. {b) Theodor. 1. c.

(0 Damafccn.Hir. bo. (k) Ibid. (/) Decretum Synodi Ephelinx Aöione vu. Tom. 1.

Concil. p. 620. {m) Nomo-Canon. ap. Coteler. c. 461. To. 1. p. 144. (») Photius Biblioth.

Cod. lu.
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jaar ccc. veele lieden toevielen, hy fchikte derhalven eenen hoop Munnikken,als
,ot CD

' jacht-honden , op haar uyt , en liet haar , door dezelve , alle met geweld

voor hemheenefleepen. En , door dien ze niets altoos belyden wilden, zoo

gebruykte hy, liftiglyk deeze loogen , Ik zie wel , zeyde hy, dat uwe

aanklaagers maar lafieraars, en hunne geluygen loogenaars zyn. Hyftreel-

de daar op den oudilen onder haar, Adelphius , zeer, en hy trok met

deeze woorden eene bekentenifle uyt hem , zeggende : Wy zyn oude

lieden, en hebben meer ervaarentheyd, als die jonge lekkers , zegt my
dan daarom , wat gy dog leert van de overwinninge van 't kwaade , en

de inwooninge van den H. Geeft. Waar op deeze, niets kwaads of arg-

liftigs van deezen Biflchop vermoedende, rondelyk bekende, het geene

wy hier onder zullen zien. Dog deeze joeg hem daar op, met de ande-

re gezaamentlyk uyt geheel Syrië. Gelyk als hen ook een ander Am-
phüochius te Icomum uyt zyn Bifdom dreef, en dat ook Letojus , Bii-

r>eK«ter- fchop van Malta, alleen om haarent wille de Kloofters ging verbranden,

n
C

ing<Tn

00
' het welk andere nog wel een Goddel yken yver derven noemen , om dat

ver'bnnd. hy , door deeze daad , die aan een brandftichter veel eer beraamt hadde,

de Kudde van de Wolven en de Peft bevryd hadde. (o) Gelyk als of de

dwaalingen niet anders verhoed konden werden , of men moeft de huy-

zen booven de lieden haar hoofd in den brand fteeken. Zoodanig heb-

ben zig in deeze eeuwe al alle zoorten van Tyrannye teegens de zoo
genaamde Ketters , by die blinde yveraars laaten zien.

be K«ters 56. Men heeft in de volgende tyden ook al geweldig op haar aange-

«ïftÓp vallen, ja zoodanig, datzy, in de Griekfche Kerken , als Ketters, lee-

^is

nd

g«eV.
vendig verbrand zyn. Gelyk 'er van eenen , Bafilius genaamd , onder

den Keyzer Alexius Comnenas , werd gefchreeven. (p) Een ander met
naame Niphon, heeft men gemeent heftig te plaagen,na dat men hem cp
een Synode veroordeeld hadde > men heeft hem dan zynen baard, die hem
tot over de knien hing, glad afgefchooren , en tot eene eeuwige gevan-
genis gedoemd, (q) Zoo heeft men haar ook, neevens andere laftermgen,

die by haare leere nu haaft bekend zullen gemaakt werden , met veele be-

fchuldigingen nadeel en fchaade zoeken aan te doen. By voorbeeld, wan-
neer men van hen gezegt heeft , dat ze nooit zongen , maar geftaa-

dig baaden, dan weer, dat ze altyd te gelyk zongen en baaden. Alhoe-
wel eenige, door eene verfcheydene leezinge (yarialefftoj deeze teegen-

r&jiiaa- fpreekinge willen weg neemen, wanneer zy,in de plaats van Pfalliaanen,

leezen Meffaliaanen. Gelyk als dan Augujltnus uyt onweetenheyd der

Oojlerfche 'Taaie, hier in is bedroogen geworden. (V) In 't algemeen geeft

men haar na, dat zy veele ongehoorde dingen begonnen hadden ,(s) die

Haaren men dan fchuldig was met genoegzaam bewys te verklaaren. En , door

2^a. dien men , ontrent haare oeffeningen zelfs in den Godsdienft , niets altoos

te benfpen wift, zoo moeft het dog de naam hebben, dat zy grootebeede-
huyzen voor haar bouwden, daar ze dan, des morgends en des avonds in

te zaamen kwaamen , ongemeen lang in boeken laazen , God met mal-
kanderen loofden , waar in haar geheele gebed beftond , daar in ze haar

zelfs ook bedroogen. (tj Insgelyks, befchuldigde men haar ook al als

verbooden zy aan alle armen eenige aalmoeflen te geeven , en zeyden

,

men zouden die alleen aan de Meffaliaanen toereyken. (u) Zy zouden
ook alle fchande en zonde toegelaaten , ja zelfs ontucht en dief-

flal. bedreeven hebben, het geene echter met deeze , en de volgende ge-

tuy-
(0) Theodor. I. c. (p) Zonaras in vita Alexii Comneni. Baronius ann. MCXIIX. (q) Joh.

Cinnamus lib. u.Hift.c. 10. [r) Auguiiin. Haer. fo.Conf. ibi Danseus l.c.CoteleriusTo. i.Mon.
Gr. Not. p. 784. (s) Blaltares 1. c. (t) Epiphan. 1, c. (») Damafc. Timotheus Prcsbyt. de
Recept. Haer. p. 404. To. 1 11. Coteler.
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cuygeniflcn , onmoogclyk kan te zaameri gaan. (x) Booven dit heeft
J^

r

a,

cc

men haar zeer veele wonderlyke naamen gegecven , als Meffahaanen of

Euchitcn, van haar gcduung bidden, waar door men het gebod van Chn- Euchi« n .

ftus zelfs recht verworpen en verkettert heeft. Insgelyks , die van Sa- sauma-

lamaancn, of Duyvelfche, om dat ze den Duyvel aanbaaden , op dathy
ncn '

haar niet zoude belehaadigen. Of, gelyk andere ftellen , door dien zy
den Duyvel tot Regent van 't menfchclyk gcflacht hadden gemaakt. Ver-

ders heete men haar ook ChoretiW, om dat zy van vreugde danften en cho^ut*.

huppelden. Alsook, Cauchiten, en van haaren eerften inftelder, Mar*
ctant/lett) Lampetiaauen, Adelphiaanen , en Euftaihiaanen , gelyk ook
Hogomüi, of volgens de BulgaariJ'che Taaie , van Godgeliefde, of ha de B°e°mili

Sarazynjche Taaie , Gods barmhertigheyd zoekende. Als meede , Eu- Euphemi-

phemiitn, dcwyle zy iCtprpixs of Lofzangen, uyt de Schrift , Goode ter
ten-

cere, gezongen hebben ; Martyriaanen, om dat 'er veele van haar, door Martyriai-

den yver der Regenten, gerecht geworden , en van hunne meede-broe-
"

ders voor Martelaaren gehouden zyn , daar en booven wierden ze ook
Spirit uales , of Geeftelyke genaamd , dewyle zy de wcereld verzaakten, c«rte iy-

en een Geeftelyk leeven geleyd hebben. Eyndelyk zyn ze ook Enthu-

Jiüfïen genaamd, door dien ze voorgeeven , opénbaanngen en gezichten Fnchufu.

gehad, en gezegd te hebben, dat ze van God wierden gedréeven , en ver-

licht. Zoo moeiten dan alle werkingen van God, aan de rechtgeloovi-

ge, by zulke lieden tot een fpot en haat dienen , dat zy ook eygene

ïchimp- naamen daar uyt bedachten > en hen na-gaaven.

^ 7. Van haare Leer-punten geeven de Schryvers de volgende getuy- «» a™

gcnifl'en , daar een verftandige Leezer de waarheyd zelfs wel in vinden

kan. Voor eerft dan zouden ze veele Gooden hebben gefield, (y) daar

dog uytdrukkelyk elders beleeden werd, dat zy de Vader * den Zoon, en

den H- Geeft niet alleen hebben erkend, maar dat ze die nog daar en boo-

ven met hunne lichaamelyke oogen hebben willen zien.(V) Wat de ove-

rige punten aangaan , wy zullen eerft haare eygene bekenteniflen eens

gaan inzien, by aldien ze anders maar van de Hiltoric Schryvers trouwe-

l,ykzi|n aangeteekend. Ze Rellen dan, dat den Doop niemand nut doed onder

alle , welke die erlangen , (Waar by zy op het uytterlyke werk (o/w opc-

ratum ,) en de daar uyt ontftaandegeruftheyd der Chriftenen , gezien heb-

ben) Hier teegen verdryft het gebed alleen de inwoonende boozegeeft Want
een ieder brengt met zig deftaafagtigheyd des Duyvels , zoo wel als zyn na-

tuur. Dog deeze werd door het godvrugtig en vicng gebed verdreeven , en

als dan komt den H. Geeft met eene bevwdelyke en onzigtbaare getuyaeniffe

van dejfelfs teegenwoordigheyd , waar door dan ook het lichaam zelfs van
de bewetgingen der hertstochten bevryd, en de neiginge der ziele tot hetboo-

ze gantjeh afgewend werd, alzoo dat dan by iemand , nog het vaften , of
de kaflydmge van 't lichaam , nog de onderwyzinge , tot tntoominge en or-

demnge meer nodig jf. Het welke wanneer het iemand weedervaart , zoo

is hy met alleen naar het lichaam niet meer dertel en onkuyfch , maar hy

ziet als dan voor af de tockoomende dingen , en betragt het Goddelykè

Dtïe-eemge Weezen met zyne oogen. (a) Deeze Hellingen nu herhaalen

haare aanklaagers wel, dog met zeer veele byvoegingen , alzoo dat eene

bekwaame verklaaringe alles wel weeder duydelijk maaken kan. Om
welke reede wy dezelve alhier ook kortelyk weeder zullen gaan herhaa-

len.

5 8. Zy zeggen dan, Dat den Doop niets altoos helpt tot de uytdryvingè ^ de

Xx 2 van

(*) Au&ores cicati. (_y) Epiphan. 1. c. (z.) Idem & Damafcenus. 1. c. («) Theodor.
!. c.
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jur ccc. van den boozen Geeft. Door dien ze niet genoegzaam is , om uyt dta

menfche den wortel der zonden, welke van 't begin af in haare natuure

is , t'eenemaal uyt te roeyen. Maar een yverig en ernftig gebed heeft hagt
genoeg , om den boozen Geeft te verdryven, naamelyk, door des menfehen

fpeekzel, alzoo dat hy daar door, als een rook , of fktnge, daar moet

uytvaaren. (Welk laatile openbaarlyk, en op eene lafterlyke wyze,daar

by verdicht is, en in haare bekentenis niet ftaat , en ook by de andere

verceni- zaaken gantfeh niet paft.) Na dat dan de ziele alzoo indien ftand is gezet

cKi" geworden, in welke zy van de hertstochten vry is , zoo bemind zy de ge-

meynjihap des heeme'lfchen Bruydegoms met haar , eeven zoo , gelyk als

eene vrouwe , by de verbindinge met haaren man. Zoo word dan

de H.Drieéenigheyd met lichaamelyke oogenvan diegeene gezien, wei-

ke tot deezen ltand , (aaraöeiW) daar men geene beweeginge des gemoed s

meerlyd, gekoomen zyn. De Goddelyke natuur nu verandert , en het--

fchept zich m alles, wat ze wil, op dat zy met die zielen vermengt wet*

de , welke haarer waardig zyn. De ziele nu van zulk een getflelyk menfeh

,

werd, na deeze ru/i , m een Goddelyke en onveranderlyke natuurt veran->

HetA- dert. De genietmge des Avondmaals verders , en helpt of hindert die gee-
vondmaai,

ne met ^ wgifo het zelve vuaardtglyk of onwaardiglyk gemeten. Desweegen

behoeft zich ook niemand van de gemeenfehap uyt te fluyten > dewylei

het maar eene onverfchillende zaake is. Zulk een geeftelyk menfeh kan ook

den toejiand van de ziel na den dood weeten, en ook wel dikmaals de gedag-

ten der menfehen; maar wel inzonderheyd, de beweeginge van het gemoed
't

door zommige giftingen, (b) Verder verweet men haar , dat zy alle lichaa-

melyken arbeyd zouden hebben vermyd, en dat ze als geettelyke lieden,
E
e

n

nba
e

r?n
n *et toegelaaten hadden, om eenig werk der zinnen meer te doen* Hiet

g«i. teegen nu waaren ze gewoon heel veel te flaapen , en de droomen , die

haar den Duyvel dan ingaf, voor waarzeggingen voort te brengen j als

of ze van den H. Geeft waaren irigeblaazen. Die geeftelyke menfehen

konden , van binnen zoo wel als van buyten , de zonde en de genaade

zien, naamelyk, hoe die gewerkt werd , en ook zelfs werkt. Dat de

Goddelyke openbaaringen konden gefchieden , zoo in de bevindinge en

het Goddelyke Weezen , als door eene leere. Dat de ziele , die Chriftus

niet in de bevindinge en volle werkinge hadde , eene wooninge was van

allerleye ongedierte en vergiftige beeften, dat is, van alle de kracht der

teegenfpreekers : dat de menfeh twee zielen moeft hebben, naamelyk,

eene die aan alle menfehen gemeen is , doch dat de tweede , eene hee-

melfche moeft zyn : (naamelyk, de Geeft, uyt iTheJf. v. 23.) dat het

wel kon gefchiedden , dat aan iemand , by het gebed, de Heyland zelfs,

ofeenkruys, op de klaare dag verfcheen. (f)

59. Dit zouden nu de ketteryen van deeze lieden geweeft zyn , welke

men ftuks-wyze haar na geeft , en die men hier en daar met zommige
ongerymde uytleggingen en byvoegzelen gezocht heeft te verduyfteren.

Gelyk als, wanneer zy by den Doop, een hertelyk gebed en bekeerin-

ge tot God vereyfehten , zoo moeft het de naam hebben , dat ze den
Doop voor onnut hielden , en hier teegen alleen haar gebed , voor noo-
dig ter heyligmaakinge. (dj Gelyk als dan de rechtgelöovige' ook altyd

veel bid- over de Ketters t'onvreede waaren , om dat zy zoo veel biddens van de
Keuek lieden afvorderden., en haar daarom eygene toenaamen gaaven , in de

plaats dat zy haar tot bidden meerder aangemaant zouden gehad hebben.

Zy bidden zoo veel, fpraaken zy, dat het onmoogelyk fchynt te zyn,
als

(b) Idem& Epiphan. Auguftin. Auflor Pfaxkmnat. Damafcen. Timotheus Presbyt. 11. cc.

(0 Iidcm. (d) Damafcen. 1. c.
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als men het hoort, (e) Waarom ze dan ook de bevoelen Lnc. xitx i. J
ïlr
,£

cc '

V J tot CD.

i 'IhcJJ.v. ij. Hcbr.wx r. 15. maar net na haar eygen vernuft en traag-

heyd , in en ten goede verklaarden. Dat, daar G d feööe geduurige v

hellinge des herten tot hem vereyfehte, zoo zcyden /y , dat deeze ge-

bonden op deeze wyze het belle te verltaan waaren , dat men nooit eÜtiU

de gcleegcnheyd tot bidden moeit voorby laaten gaan. (f) Enda f

/.e goede luyden zelfs ervaaren en bekend hadden, dat het gebed ckr

rc Uitvaardigen heel veel vermogt, ja bergen kon verzetten, en de Uyt-

verkoorene bewaaren ; zoo levd.lc men dit kwaadaardiglyk teegens h .ar

uyt, als of zy de andere middelen ter zaaligheyd alle veracht , en t'ee-

nemaal uytgeilooten hadden. Daarom Helden ze ook nog at meer aii-

dtre dwaaze zaaken daar by , naamelyk , als of zy van de reyriigingedcr

zielen leerden , dat'er, wanneer die* geichiedde, uvt den mond vanden
incnlch maar een enkel vonkje uytgirtg,en hier teegen ging 'er zichtbia't-

l)k een geheel vuur in hem, het welke echter niet brandde £*) Welkte

belucchelyke en grillige Fabel, gelyk ze de Vinders zelfs wel TiioöttMI

noemen, zonder twyitèl daar doof is bedacht geworden , om dat Zy dj
booze natuur by een fwyn, en hst nieuwe weezen des Geeftcs 4 by ét'n

vuur vergeleeken hebben. Eeven zoo rhaaken ook de Kéttér-'boê'keil Befp0ttiitB .

een groot geraas daar van, dat zit
J h deeze lieden den baard nooyt Keten

fcheeren,'en het hoofd-hair lang hadden 'laaten waflën. (h) Waaïorrï

zy ook met haar fpotteden , en vroegen, of zy het oök daarom deedeil

,

om met haare leedigheyd , het de voogelcn in het Eilangellitm' (uyt
Matth vi .) na te doen , en of ze die veeren vreefden te zullen VeTHèieh,

waar meede zy vliegen konden. (/') Diar deeze lieden , door haaten
1

in-

wendigen en geduurigen ommegang met God, licht aan het uytterlyké

wel weynig zullen gedacht hebben , enalzoo deeze fpottelyke oordeel

len van de grootfte Biffchöppen moeiten lyden. Verders geevèri allêdee*-

ze vertellingen genoegzaam doorgaands te kenner! j dat men allerhande

zoortcn van lieden tot deezen hoop gereekent heeft te behóofen , ëh 'daé

men aan haar deeze naamen maar gegeeven heeft, allten op dat hét een

rechte t'zaamenvloed van allerhande benfpelyke pefz"©onen zoude Wér'-i

den , en op dat de een den ander door allerhande achterklap regt fiWflï

zoude konnen maaken.

óo. Eyndelyk zyn ook eeven diergelykë gedcökteekenen van hét vèr-

vallene Chriftendom , en de verdorvette Geeltelykhöy<l, al ontrentopde

helft deezer ecuwe aan de Airiaanen te zien. Zoo dat ook zelfs dièan- Aeriaanen.

derzins zeer hart oordeeléndd en eenzydige Sclifyvers- , haar onfchüld

erkennen , en allen onheyl aan de BiiVchop'pen toefehryVen. De Geefte*

lykheyd, zeggen zy, was totn ter tyd al zeer hoogmoedig, en meet geicöéH ""£?""

over het volk te heerfchen , als het zelve te weyden. Daarom konden z) v-

ovk die vryejlemmen déezer heden, teegens haarén hoogmoed en tyrariuje ,•

onmoogelyk met verdraagen, in ze handelden zoodaamg met hen-, gtlykdU

het hier na de Hèomfehe Antuhrijl namaakte , door dien ze alle die gée-

ne voor Ketters hielden , welke teegens eenigè Van haare ondeugden,

of, teegens de zonden van haaren dienji , maar dé mond eens open deèdtff)

Om welke reede dan de Jériddnén zich ook véél liever óp het land , M in

de eenzaamheyd, ophielden, dewyle ze ilan de Biffchöppen over dl uyt de

Ge7neeniens wierden gejloötert , daar zy haare boosheyd maar btrifpUn. Zy
zyn ook wel haaft teenemaai ènderdrukt geworden , do»f dien ze i)a?i alle

Ëtjftboppen eenpaariglyk wierden bejlormt , welken het alle ten uytterften

Xx i

(t) Auguflin. I. c. (ƒ) Ibid. {g) Epiphan. & Dainèfcin. 11. cc. {ky AngfcfHn. de Ópctf
Manich. c. 31. (») Ibidem.
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jjatccc. verdroot , dat haAre zoo groote eere ergens in veracht zoude werden, (k)

Dit is de bekentenis der geleerde lieden van haare eygene partye , met

welke hier in zeer veele meede Hemmen, en de andere Secten teegensde

z «u
Papiften hierom verdeedigen. (f)

Zoo was dan nu dit de hoofd- breuke

6cn t«eeti der Aeriaanen , dat zy de luyc en hoogmoedige Bijfchoppen aan haaren

lykheyd

.

" muts en buyk taftten , dat is , dat ze haare ondeugden ontdekten.

Want Aerius kwam diesweegen met Euftathius , Biffchop te Seba/te ,

wiens Ouderling hy was, in ftryd, dewyl deezen Biffchop hem niet Iy-

den konde. (m) Desweegen klaagden dan de rechtgeloovige over de

Aeriaanen, zelfs ook noch lang na zynen tyd, dat zy aan de lieden eene

rechte verzoekinge en plaage waaren } (») dewyle ze naamelyk op het

leeven der Geeftelykheyd heel naauwe acht floegen , en inzonderheyd

fchopP

B
en? vaû ftelden , dat geen Biffchop of Superintendent de voortocht booven

een Ouderling mogt hebben, (ö) Daarom moeften ze dan ook wel nood-

zaakelyk voor Ketters werden uytgekreeten , volgens den aart van die ty-

den. Echter hield men het voor veel zeekerder, wanneer men haar eene

andere, behalven de reeds gedoemde ketterye, wift aan te wryven , en

zc w«jcn om die reede moeften ze ook, teegen wil en dank , alle wel Arrtaanen

gehèettn." heeten , ja zelfs ook, dat zy het volkomentlyk met haar hielden, (p)
Waar teegen hen andere weeder grondelyk ontfchuldigen,de Arrianerye

t'eenemaal van haar loochenen , en haar ook voor rechtgeloovige erken-

nen, (^) onaangezien zy deeze navolgende ftellingen toenmaals be-

vryheyd kent hebben: naamelyk, dat men voor de doode geene oblationes of het

v.g«!
100 " zoo genaamde offer behoorde te. brengen, ofte bidden. (Naamelyk zoo

als het toenmaals., op een gantfeh bygeloovige wyze gefchiedde.) Dat
men op zeekere tyden > als door een wet, niet moefte vaften , door dien

de Chriftenen niet meer onder de wet waaren > men behoefde zich ook
van het eeten van vlees niet te onthouden, enz. (V)

60. Zoo dat dan uyt dit gantfche Boek overvloedig te zien zal zyn,
hoe wyt en verre de lieden in deeze eeuwe > en wel inzonderheyd de
Leeraars , van de plicht des Chriftendoms zyn afgeweeken. En wel voor-

naamelyk, hoe dat in de handelingen met de zoo genaamde Ketteren,

volkoomentlyk alle, ja zelfs ook de natuurlykereedelykheyd en eerbaar-

heyd, altoos is achtergelaaten geweeft. De aanzienelykfte Leeraars zelfs

willen toen niet eens, hoe dat een Ketter eygentlyk te befchryven was,
gelyk als zulks ook uyt de grootfte Ketter-boeken , en wel uyt de beken-
tenis van Auguftinus zelfs , openbaar, is. En nochtans maakten zy fchier

alle daagen nieuwe Ketters, ja zy maakten zich in haare Bisdommen
,
ge-

noegzaam niets anders te doen, als maar te ftryden en te vechten. En
uyt deeze tot noch toe befchreevene gezintheeden , ziet men klaar , dat

zy 'er geene altoos hebben konnen lyden , die nog maar een weynig van
het rechte Chriftendom met eenigen ernft over behouden hadde , en die

dan met eene teegen de ingefloopene huycheleryen en verdorvenheyd,
getuygt , of zich de weereld onttrokken hadde. Ik laate ftaan ,

dat zy andere by haare hooge trap van verlichtinge en verloocheninge

hadden konnen verdraagen of erkennen. Die geene nu , by dewelke
waarelyk eenige dwaalingen waaren y en zogten zy niet met eenige deal-

derminfte zachtmoedigheyd of wysheyd weeder te rechte te brengen,
maar ze vongen het proces teegen dezelve , al voort met de executie of
rechts-uytvoeringe zelfs, te gelyk aan, en ze voerden dat met louter

fchel-
(i).Danasus 1. c. p. 261. (/) Joach. Hildebrand. de haar. Aëriana & adv. Pontificios plures.

(m) Epiphan. hacr. jf. (») Epiphan. I.c. Damafcen. hser. y$. (0) Iidem. (/>) Iidem. Augu-
ftin. I.c. {q) Danxus l.c. Hildebrand. £ortholdus Hift.EccI. Sec. iv. c. 3. §. 13. (r) Aucto-
res di£li.
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fchelden, bannen, vervolgen 5 en lafteren uyt , niet teegen ftaande zy J",c^c -

zelve in de grootlte dwaalingen en dwaasheeden iraaken. Hier teegen
nu vergaaten zy haare toevertrouwde toehoorders, en haare voorzorge,
by zulk een gtkyf mceft geheel en al ; of , zoo eenige dat noch al dee-

den, zulks gefchiedde geenzins uyt eenige zuyvere of goede inzichten.

Veele van haar reysden maar geftaadig in andere Geweflen rondsom , of
ze hielden zich ten Hoove op, om dit of dat te zoeken, de Ketters aan
tegeevcn, of anderzins haar evge voordeel te zoeken. Of, zy zaaten
t p de Cfl«n//?« , en vergaaten ondertuflehen haare Gemeentens t'eene-

maal, daar het mcede gaan mogt zoo het wilde. In 't korte, de ver-

durvenc Gecltclykheyd deed toen ter ryd niets , als daar zy haar eyge
voordeel , eere , en genoegen by konden hebben, en ze leefden , reegel-

recht teegens den aart der eerfte Leeraars aan , zoodaanig zelfs , dat die

geene, welke noch al eenigzins Godsdienflig waaren , zich nochtans in

hunne meeffc bedryven , inzonderheyd teegen de Ketters, met de ande-

re, door eenen onverllandigen yver t'eenemaal lieten wegrukken, en tot

allerhande ongerymde befluyten bepraaten : en dit is voor ditmaal ge-

noeg, weegens den toeltand der Kerken in deeze eeuwe gezegt, dat ons
in de volgende een wytloopiger uytlegginge zal doen befpaaren.

Eyvde van 't vierde Boek.

HET VYFDE BOEK.
Van de aanmerkelijkfte Kerkelijke Gefchiedeniflèn in

de vijfxie Eeuwe.

HET EERSTE HOOFDSTUK.
Van den uytvxndigeH toe/land der Kerke in deeze eeuwe.

§• 1.

• Et is nu verder licht te zien , dat het met de zaaken der lM(lina

zoo genaamde Chrtjienen heel niet beeter, maar wel veel ^„
Heyde"

erger geworden is. De Heydenen nu waaren toenmaals

noch zoo t'eenemaal niet gedempt , als men wel meenen
zoude , want daar nog overal eene ontallyke meenigte

van de zelve , midden in 't Ryk , ja in de Keyzerlyke

Hoojd-ftad zelfs , zich ophielden. Zy hadden noch haare eygene *7cw-

felen , Beelden , Feeftdaagen , Schouw- en andere fpeelen , en ook nog
de grootile vryheyd, gelyk als de Hiftorien dit doorgaands aanwyzen.

Schoon dat de Keyzers niet zelden fcherpe gebooden teegens haar lie-

ten afkondigen, zoo rechtten zy egter,met dwang en beuls-ftrafFen,wey-

nig uyt, om dat de rechte wyze der eerfte Cbnjlenen , om de Heydenen

te overtuygen , t'eenemaal vergeeten en nagelaaten was. (aj Zoo vin-

gen het ècHeydenfche Leeraars ook dikmaals veel pryffelyker aan , als

de Chrijlelyke zelfs , wanneef 'er eenigen ftryd Onder haar rees. Deeze
nu

(<a) Cod. Thcodof. de PagaB. Leo Imp. Cod. Juftin. de Pagan.
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nu waaren meeften tyd by haare geruftheyd gewoon , goede daagen te

neemen , en ze wilden daarom ook overal met fchelden , gebieden , en

vervolgen, door breeken. Maar de Heydenen leerden onder den druk,

goede woorden geeven , vriendelyk en ootmoedig zyn , fchoon zy ge-

meenelyk de grootfte ampten nog al bedienden, gelyk men aan dien be-

roemden en grooten Man en Burgermeefter 6£. ff. Symmachus ziet , en

aan de fchriften teegens den zelven. En ofwel de Heydenfche Schryvers

daar in dwaalden , dat zy de grootfte verwernngen in de weereld aan de

Chrtftelyke leere zelfs toefchreeven : zoo merkten zy echter daar in iets

aan , naamelyk , dat God de Chrijienen , om haaren grouwelyken afval

,

door de fchnkkelyke Land-plaagen tuchtigde, het geene dan de Jooden

en Heydenen, die niet een hair beeter waaren,ook al meede raakte. Waar
van inde bceken der Leeraars teegen de Heydenen wel zeer veel te geden-

ken zoude zyn , zoo wanneer maar de Chrijienen van deezen tyd, met
die eerfte te zamen gefteld , en als onfchuldige daar in voorgedraagen

wierden, (bj Verders vielen de lafteringen der Chrijienen , en die van

haare Leeraars zelfs, den Jooden en Heydenen zoo duydelyk in de oogen,

dat zy ook dikmaals zelfs haare boosheyd, tyrannye, en andere buyten-

fpoorigheeden , genoeg beproeven moeften, gelyk als wy hier onder van

Oreft.es en andere nog zullen zien.

2 . Met de Jooden ging het toen ter tyd genoegzaam eeven zoo , naa-

melyk, dat de Chrijienen maar voort voeren met haar overal te benaau-

wen en te plaagen , alhoewel ze in eene gelyke bedurvenheyd en verftok-

kinge laagen. Gelyk als dan van het bedryf te Alexandrie openbaar is,

dat alle beyde de partyen haare uytterfte boosheyd teegens malkanderen
wel getoond , dog dat de Chrijienen de Jooden egter nog meer geërgert

en vervolgd hebben. Het gebeurde aldaar dan dat de Jooden met de

Chrijienen, om een zeekeren kaamer-fpeelder , in twift geraakten , die

eyndelyk tot openbaare flaagen uytborft. En hoe meer de Bilfchop Cj-

rillus haar dreygde, en wilde verfchrikken , hoe bitterder zy op de Chri-

jienen daar door wierden , tot dat zy eyndelyk alle te zaamen rotreden

,

en des nachts, veele van dezelve ombragten. Waar op de Biffchop dan
ook het zwaard in de hand nam, en, zonder kennifle der Overigheyd,
onverwacht op de Jooden met zynen aanhang los ging , die meelt dood
floeg, de andere ter ftad uytjoeg, en haare goederen den zynen tot prys

gaf. Waar op de Jooden al voort uyt gantfch Alexandrie gebannen wier-

den, die dog van de tyden van Alexander de Groote af, aldaar hadden
gewoont. (V) Dit nu mag tot een proef verftrekken , hoe de Jooden en

Chrijienen zig teegens malkanderen gehouden hebben , waar uyt dan ook
den toeftand van de Jooden ten vollen blykt. Dog haare grootfte ellen-

de viel voor, door dien ze zich , in 't jaar 432 , op het Eyland Candia ,

van een bedrieger , die zig Aiofes noemde > lieten bepraaten , d.ic zy
zig by meenigten , van een voorgebergte af in de zee wierpen , op hoo-

pe, dat ze, eeven als de Kinderen Ifraels , droogs voets daar door zou-
den gaan , en weeder in haare Vaderland koomen. Waar door 'er zeer

veele verdronken , en haare nieufgierigheyd met het leeven betaalden, (d)
Ondertuflchen dorften zy , nog onder de Chriftenen , haare Synagogen
vry houden, en dat, gelyk wel licht te denken is, door vergunningeder
Regenten , die by haaren handel en meenigte het voordeel van de Repu-
blyke daar by zochten. Anders, by aldien het van de onverftandige yve-
raars onder de Geeftelykheyd,maar alleen afgehangen hadde ,zo zouden

zy

(£) Auguftin.xxu. de CD. Orolius lib. vu. Salvianus de Provid. Cyrillus Alexandr.Theo-
dor.&c. (f) Socrat. va.13. (</) Idem 38. Paulus Diaconus. Nicephor.
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zy het wel niet veel beeter als Cyrillus gemaakt hebben. Alhoewel zy j„rCD.

eyndelyk ook al liever ccn'Jood of een linden mochten lyden , als een ,0

getuygen der waarheyd.die zy voor Ketterfch verklaard hadden. y\lzoo

ziet men, in de wetten der Key&ers, vcelegedcnktcekcncn vande'Jooden
en haaren handel , ft'hooien of fynagogen, voorrechten , en diergelykei (e)

Gclyk als dan ook in deeze ecuwe , haaren Talmud , of de Babylomfche
* iemara , vervaardigd geworden is, welke Rabbi Aft begonnen, en Rabbi jofe ^>lunl"

\oleyndigd heeft. Zoo dat zy haar altyd des te vafter in haare prtncipien

gezet hebben, hoe meer zy het booze weezen onder de Chrtftenen heb-

ben gezien, en van haar te rug geitootcn geworden zyn. (f)

3. Wat nu de Regeeringe zelfs aangaat,. zoo verre die de Kerkclyke Roomfch»

zaaken ook raakt, zoo waaren , in 't begin deezer eeuwe , Arcadius en AV«dm«.

ilnnoruis, te zaamen Kevzers, de eerde in 't Oojlcn , en de tweede in 't

l^vftcn. Atcadins nu liet zich door die geene, welke daar aan geleegén

was, tot veclc heftige decreten en ItrarYen , teegens de Jocdcn , Heydenen

en Ketters beweegen , en wierd daar voor veeder vanhaar met een groo-

ten roem vereert, Cg) De Biffchoppen fcheencn hem toenmaals ookVce-
ncmaal tot een Patroon te hebben, ja zoodanig , dat hy zelfs aanzynen
Generaal Fdd-Marfchalk, Gayna , die een Arriaan was , geene open-

baare oeflfemnge van zyncn Godsdienft in de Keyzerlyke Hoofd-trad ver-

teenen wilde. (/?) Het kwaade onthaal nu alleen , dat hy , op het aan-

fti okeri derGccltelykheyd, en van zyne Gemalinne, die heel veel heer-

ichappyc over hem zelfs en andere gevoert heeft , den vroomen Chryfo-

fiomus aangedaan hadde, maakte alle zyn verkreegenen roem tot waater,

daar elders al breeder van gefproken is. Daar en boven weeten ook de Schry-

vers hcelwcynig loffelyksvan hem te zeggen, en ze bekennen gaarne, dat

men hem ecrtl op 't eynde van zyn leeven voor vroom heeft beginnen te

houden. (/) Gclyk als men van zynen Broeder Honorius ook zegd, dat Honorii».

hy gantfeh niet loffelyk geregcert heeft, (k) Gewis is het, dat onder

haare regeeringe , het Rijk , en wel inzonderheyd de ïVefierlanden , een

onuytfpreekelyken aanftoot geleeden hebben , wanneer de Barbarifche in«id«

/'Jkercn , onderden naam \x\\ Gotthen , JVenden , Hunnen , Alanen, mhet

Borgonjims, en andere, als een vloet in 't Roomfche Ryk m braaken,ende Kyk.
nc '

zoo genaamde Chriftenheyd t'cenemaai overftroomden. Waar van dan

niets anders , als de bovenmaate groote boosheyd der gexyeetenlooze

Chrtftenen de fchuld hadde, en wel booven alles de verfchillen der Gee-

ftelyke, gclyk als de Hiftorien zulks ook klaar te kennen geeven. (I)

Hier toe nu hielp wel voornaamelyk, uyrterlyk de traagheyd en heton-

vertfand van deeze beyde Keyzeren , als welke zich van haare Staats-

dienaars, Rufinus en Stilico , na haar believen lieten regeeren. Gelyk stiiico.

als dan ook Rufinus den Kooning der JVefler Gotthen , Alartc , teegens Aiaric.

zynen eygenen Heer opltookte, doch een flecht loon van zyne ontrou-

we bekwam. Deeze nu nam in 't Jaar 409. zelfs Rome in, en verwoelt- Rome

te alles zoo zeer, dat hy Gods bevel daar door vry wel vervulde , dat ""l™**

hy , door een ftcm , ontfangen zoude hebben , die tot hem gezegt

hadde: Ga heen, en verivoeft Rome .' Gelyk als Hunerik ook by zynen Hunerik;

Veldtocht teegens de thnftenen, gezegt zoude hebben : Dat hy teegens

die geene s-tlde optrekken, op i:c!ke God vertoornt was. (jtri) En op deeze

wyze ftroomden de grouwelvkilc (trarfen 3 de cene na de andere, over

de bedorvene Chriltenheyd, by welke het nu reeds al met alle grouwe-
I.Deel. Yy len

(0 Cod. Thcodof. tit.de Judsis. (ƒ) Buxtorft". Capellus.Hottingerus. Vorflius. (g) Cod.
Theod.tit.x. (/') Thcodor. v. c. 31. Sozom. nx.4. {1) Paul. Diac. 1. xm. (/&) Zonaras
Annal.To.m. (I) Sozomen. iix.ij. {m) P.Diacon.I. c.
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len en zonden , op het hoogfte gekoomen was. Ja zelfs de Heydenen

,

die noch onder de Chriftenen by meenigten woonden , zaagen wet , dat

dit om de handtaftelyke ergerniflen gefchiedde , zoo wanneer die mee-

nigten der Chriftenen , welke te vooren van de rechtgeloovige vervolgt

en weo-gejaagt waaren geworden, haar zelfs nu weeder moeden kaftyden.

Gelyk als dan de Gotthen meeft alle zelfs Arriaanen waaren , en daarom

ook met haare gewaande heyligdommen en Kerken zoo veel te grouwe-

lyker omfprongen. (n)

4,. Na de dood van Arcadius , regeerde Honorius een geruymen tyd

alleen , en na de dood van deezen kwam de Zoon van Arcadius , Theo-

doflus de Tweede, in 't Jaar 408. tot het Key&xrryk', alhoewel zeer jong,

en onder de Voogdye van den Koning der Petje» , lsdigerdis , met wei-

ken dan hier na l^'alentimanus de III. \n\Wejlen te gelyk geregeert heeft.

De eerfte fcheen een vroom ftil Heer te zyn , welke meer tot andere dingen

,

als tot onruft en kryg geneegen was, en die ook van natuure zeer goed-

aardig en meedelydend was, en daarom ook, noch zelfs te velde trok,

noch iemand licht aan 't leeven ftrafte, doch waar inhy op 't laatfte ech-

ter zeer verandert is. Maar daar meede waaren 'er veele van haarganefch

niet wel te vreede , en hadden hem liever van eene al te groote nalaatig-

heyd beichuldigt. (V) Evenwel roemen andere weeder zyn groote vlyd

in 'tjludeeren, daar toe hy ook de Schooien en Profejfooren wel bezorgt

heeft, gelyk als zyne wetten zulks nu noch uytwyzen. Inzonderheyd
heeft men aan zyn vlyt het Codex Theodojianus noch te danken , waar in

hy alle de beveelen, refctïpta of rechtsverzoeken en opentlyke fchnften

van de Keyzers , van het zeevende jaar van Conftantyn af, te zaamen liet

brengen , maar die van Julianus hadde hy daar uyt gelaaten. (p) Doch
by dit alles bleef hy voor de onruftige en twiftzieke Geeftelykheyd niet

met vreede , door dien 'er onder hem de ftrydigheeden met Entyches

meeftendeel voorvielen , waar in zyne Gemaunne deezen begunftigde, en

ook daarom des Keyzers Sufter , Pulcheria , by hem in kleynachtinge

bragt, dat ze uyt het Hof geraakt is. Waar op dan het blad omkeerde,
en de Gemalinne, door een geringe oorzaak , verftooten , en ook een

voornaam Staats-dienaar , Paulinus, onfchuldig geregt is geworden , na

dat deezen een appel, van de Keyzerinne vereert, had laaten zien, die

de Keyzer te vooren aan zyne Gemalinne gegeeven hadde. De andere

beroertens onder hem zullen onder by de ketteryen voorkoomen. Gelyk
zich dan deezen Heer eeven zoo wel van de Geeftelykheyd teegens de
gewaande Ketters heeft laaten gebruyken, nadat dit in zyn zacht ge-

moed, als een byzondere Godsdienft , ingedrukt was geworden. On-
dertufl'chen merken de HiftorieSchryvers aan, dat hy t'zeedert dien tyd
geen geluk altoos meer teegen devyanden gehad heeft: en dat Genzerik,

de Kooning der Wenden, in Afnca en Sicilië -, Attila , de Koning der

Hunnen, in Thracie en Illyrie , in dien tyd alles overheert en vernield

hebben. Welke Attila zich dan met recht en nadruk een geejfel Gods
noemde , die ook voor de afgedwaalde Chriftenheyd over noodig was

,

en zoo zeer daar in drong , dat 'er aan het gantfche lichaam des Ryks ,

niets gezonds altoos meer over bleef. Qq)
5 . yaleutiuianus de Derde was , in zyn geheele leeven , een rechten

Hey-

(«) Zofimus lib.v. Orofius vi 1. cap. 36. Jomandes 1. 1. c. 94. Socrat. vr. c. i.f.6. Sozom.
vin. 1. Theodor. v.c. 31. F. Diacon. 1. c. Prolper & Caffiodorus in Chronicis. (/>) Socraces
vu. 22. Theodor. v.36. Nicephor. xiv-3. feqq. 23. (ƒ>) J.Gothorred. proleg.& J.Sirmondus
in Append.Cod.Thcodof. {q) Socrat. vu. 18. feqq. Sozomen. ix. 41. feqq. Zoiimus lib.v.

P. Diaconus l.c. Procopius lib.i. de bello Perf. Philolrorg. lib. xu. c. 7. feqq. Agathias lib. iv

c. 12. feqq. Profper, Idacius, Marcellin. Theophanes, Caffiodorus in Chronicis.
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Hcydcn, alhoewel hy , n.i de wyze van dien tyd , al meede voor een }"'£"•

Chriften gehouden wierd. Hy keerde zich in 't minde niet aan alle die zyneli-

groote ftraiïen , welke, doot die Barbartfcbe J^olkacn aan deverdorvene "
c

"'luk"

Lbrijlenen uytgevoert wierden: en hy fchond niet alleen met geweld de
echte vrouwe van den Raadsheer Mixitnus , maar hy doorftak ook met
zyn eygen hand de onfchuldige en doorluchtige man Aetius , zyn Veld-
overfl», alleen om ecnig vermoeden dat hy teegens hem hadde. Waar
op hy terttond wcedcr van twee Soldaaten t.cr needcr gehouwen wierd,

zoo dat het Ryk in 't Wellen geheel daar door over hoop viel. Want de °nd
,

erPjn*
< t> r van r W c~

Kooning Getvserm nam aanftonds Ktfwe weg, en plonderdc het uyt,zoo iu»*>*;

clat KaUntimdims de laatlle Roomfcbe Keyzer in't Weften is geweeft, en

het ivyk , benecvens de Geeftelykheyd te gelyk, daar door een grooten
ai breuk geleeden heeft , om dat hier na de Amaanen meed overal de

overhand hadden, en dat altyd de eene partye de andere verjaagde, ert

onderdrukte (r) Irr't Ooften hier en teegen regeerde, Ha Theo'dojius s

Mat'tianus, van 't Jaar 4.46. af tot in't zeevendejaar toe, na dat hy van MatdaaA

Jéeodofius, door eene openbaaringe tot een mecdegenoot des R.yks ver-

kooren was. (V) Teegens de Ketters liet hy zich t'eenemlal na 't belie-

ven der Geeftelyke gebruyken p die hem ook, teegens haar op het Concilium

van Calccdvn en anders vlytig ophitfte. (?) In de BurgerlykeRegeeringe

had hy echter het Ryk reedelyk wel weeder in (tand gebragt , dat Van

zyne voorzaaten ontrent de 60. jaaren lang , zeer verwaarlooft was ge-

weeft. («) Zyn navolger Leo deEerJie, of de Thracier , had veel werks t«oi.

met het bedryf, dat door het Chalcedomfche Concilium ontftaan was, en

dat zoo veele moorden, en andere ongeleegentheeden , inzonderheyd te

Alexandrie , veroorzaakt hadde. Desweegen hy ook , dewyl hy het ge-

dachte Synode , en de Bifïchop van Ctfnftantinopolen , Anatohus, neevens

de andere Geellclykheyd, niet recht wel vertrouwen konde, haar alle by

Godes alweetenheyd en oordeel befwoer, dat zy hem doch de waarheyd,

zonder eenige menfehelyke vreezc of vleyerye, ontdekken zouden. Maar
die echter daarom, volgens haareoudc gewoonte, haar eyge partye niet

ai ttonden , en alzoo met den goeden Keyzer omfprongen , zoo als zy
zelfs wilden, (x) Verders is dit by deeze Keyzer noch aan te merken ,

$"**
.

i t r> n 1 1 • 1 iTT krooning

dat hy de eerde was , die van een Bijjchop gekroont is geweelt. Waar d«Kc>-

uyt dan ook klaar blykt, hoe gaarne de zoo genaamde Geejielyke in wee- dcnB.r-

reldlyke zaaken meede een vinger hebben , en haar eige voordeel daar in
fchop '

bejaagen. De rechtgeloovige waaren ook met deezen en de overige Re-

genten , heel wel te vreeden: wanneer zy maar van haar hand afwoeyen.

Dan mochten zy, en de andere aan 't Hof, wel ergerlyk heen keven*

want de Bijfchoppen zaagen over al gaarne door de vingeren , en fpeelden

zelfs ook niet flim by. Gelyk als de Duyvel byzonder door de zoo ge-

naamde EttMtcbi of kamerlingen, ontrent de zelve tyd , alles regeerde , Eunuch).

en de fhmfte bedryven aanrientte.

6. Ondertuflchen joeg de een den ander 'm\ïFcften altyd van den troon

af, en aan het moorden en pionderen , midden onder de zoo genaamde Chn-

JteneUyWM geen eynde,tot dat God zelfs daar in voorzag: alwaar echter

de Biffchoppcn zich altyd aan de tlerkfte partye hielden , en haar altoos

voor regtmaatig en Chriftelyke verklaarden , lchoon haare kwaade (luk-

ken openbaar waaren
,
gelyk als van den Koning Thcodortcus en andere

T

Vy 2 be-

(r) Philortorg. XII. c. II. fcqq. Jornandes. Profper Chron. Socrates vu. 13. f. P. Diacon.

lib. v. Euagrius 11. c. 7. (s) Idem c. 1. Procopius 1. Hilt. Vandal. c. 4. Zonaras, Cedrcnus,

Marccllin.Chron. Theodoius Lector. Theophanes ad Ann. 443. Nicephor. xv.c. 1. (*) Aciio

xi i.Concil. Chalcedon, (u) Jornandes lib. 1 . (*) Euagrius ii.c.9. Niceph. xv. 18. Jornarn

des. Zonaras. Cedrcnus. Procop.i.c. 6. Candidus ap.Photium Cod.79.

neus.
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bekent is. In 't Oofi.cn had Leo zyn Schoen-zoon Zcno , tot een nazaat

niet willen hebben, dewyl hy hem zonder twyffel op het aangeeven der

Biffchoppen , verdacht hield, als of hy niecrechtgeloovig was, doch het

fchikte zich zoo, dat zyn Zoon Leo de Jonge, aan de Vader Zcno, het

Ryk gewillig overgaf, en dat deeze alzoo teegen wil en dank der Gee-

ftelykheyd, de -regeering bekwam. Zy zetten zig dan ook terftond,

uyt haac, in alles teegen'hem aan, dewyl hy zich aan haare inzettingen

niet wilde laaten binden , en die geduurige grouwelyke kyveryen van

haare ordens wilde wegneemen, desweegen zy hem ook voor een Ketter

en ongeloovige hielden, (j) niet teegenftaande dat hy zich in zyn H<-

noticum, of vereenigings gebod, wel uytdrukkelyk voor het Niceenjchc

Concilium verklaart hadde > doch hy verloor daar door de gunft derGce-

ftelyken, om dat hy haare woorden-twiften en ftryden voor onnoodig

hield, het Chalcedonijche Concilium ftilfwygende kragteloos maakte, en

in zyn uytfchryven klaagde, dat'er daar door tot nu toe zoo veeledv.yzen-

den menjehen ongedoopt, en niet onderiveezcn , geftorven , ja heel jammer-

lyk vermoort vaaren, en dat de iveereld daar door als met bloed overftroomt

was. (z) En of hy lchoon daar by , zoo Neftorms als Eutythes ver-

wierp, ook zommige Ketterfche Btjfchoppen aiffchafte ,• zoo konde hy
echter niet voorkoomen , dat zy hem niet eqn heymelyken Eutychianer

noemden. Want hy mocht op den handel van de peeren Bijfthoppen

moogelyk wel wat te naauwen acht neemen, wanneer hy,by voorbeeld,

Johannes van het Bisdom van Alexandrie afzette , dewyle hy met onbe-

hoorlyke liften zich daar in gedrongen hadde , en van Petrus wel uyt-

drukkelyk weegens overfpel befchuldigt was geworden. (V) Met dierge-

lyken fcherpen toezigt mocht de Keyzer de Geeftelykheyd wel zeer be-

leedigen, waar door hy niet anders als ongeleegenheyd bekwam. Hy
zelfs was echter niet van een toornig of wreed gemoed , gelyk als de
Hiftorie Schryvers ook van hem getuygen : en daar van daan mag het

ook wel gekoomen zyn , dat zyne afgunftige hem voor traag en onbe-

kwaam uytgekreeten hebben , om dat hy haar tot haar onruftig be-

dryf geen hulp wilde verfchaffen , en door zyn Henoticum den vreede

zocht , het welke Drefierns een Formulier van eendragt noemt, dat men
zoo niet, als andere nieuwe liet heene gaan. Ja zy hebben hem op het

grouwelykfte befchreeven, als was hy in zyne welluften gantfeh verzoo-

pen geweeft. (b) Men heeft hem ook willen opdringen , als hadde hy
getragt zyn eygen zoon Leo om te brengen, die echter door zyne Gema-
linne, Ariadne , gered was geworden. (Y) Het geene nochtans de befte

Schryvers met recht voor een fabel houden , (jï) en t'eenemaal meede
onder de lafteringen der verbitterde Geeftelykheyd te reekenen is.

7. De traagheyd en het flampampen , daar men hem meede befchul-

digt, kan men ook zoo ras van hem niet wel aanneemen , wanneer men
de groote onruft maar bedenkt, die hy, geduurende zyne gantfche Re-
geeringe, gehad heeft. Gelyk als dan zyn eyge Schoon-Moeder, Ve-

rma, hem in 't begin een groote onruft verwekte , daar door , dat haar

Broeder, Bafdifcus , in 't Jaar 476. zich tot Keyzer opwierp , zoo dat

Z".no zich ook diefweegen weg moeft maaken. Waar by hem dan de
Schryvers dien lof geeven, dat hy liever met zyneGemalinne in balling-

fchap had willen leeven , als van weegen dat onregt , met de oproerige
een bloedige oorlog aan te vangen , en het gemeene beft daar door eeni-

ge

(v) Euagrius, Thcodorus Le&or, Marcellinus. (i) Apud Euagr. ui. 14. Liberatus c. 18.

Bre'viar. (a) Huagrius c. 13. if. (t>) Idem c. 1. Csdrcnus. (c) Vidor Tunnuneniis. (al)Pft-

tavius Rationar. lib.vi. p. 383.
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ge fchaade toe re brengen, (e) De rcchtgeloovige nu waaren op Bajihf- J
a" CD -

cus eevcn zoo zeer verbittert, om dar hy van zyn vrouw, Zenodia , rot

de ketrerye van Eutyches gebragt was. Gelyk als hy dan ook de verwor-

pene mannen , 'Iiwotheus c^yElurvs en rttt VS lul 'o , weeder in haa-

re Bisdommen herttelde, en ook de andere partye nier weynig plaagde,

en byzonder haar veel geld afperfte. (f ) Maar die echrer noch eynde-

lyk de meefter blecven fpcclcn , gelyk als dan Damel Stylites en Acaaus,
de B'.fjchop , de Munnikkcn ( n andere gezinrhecden te zamen bragten

,

en gczamcnrlyk, als mcr een geheel Lcegcrop BaJihJcus zoo lang toezet-

tcn , en hem bezer hielden , ror dar hy zync voorige bevcelen reegens

de ivchrgeloovige weeder herriep, (g) Echrer kon hy de heerfchappye

niet behouden , maar dewyl hem de Gecltclykheyd reegeu was, zoo
mm Zci.o de regeering weeder aan. Waar uyr men wel zien kan, hoe

c her toenmaals de Biffchoppen , met haaren lillen heerfchzucht,a' ge-

bragt hadden, la de vyandfehap des volks teegens Ba/ilijcns was , wee-
s zync onrechrzinnigheyd, zoo groor, dar ook eenige daarom zelfs nopóitn"

- uflautinopolen in de brand (haken, daar dan een fchnkkeiyke fchaade j£^EJ
o\\ r gebeurde, en her groorfte deel van de Srad verbrandde, (h) Dog
men beproefde nog al verder de vrugren van 't valfcheChriitendora,daar

nu ALntitittus, die de Sufter van zyne Gemalinne hadde , en dan Leon-

ïu.'s, zig ror Keyzrs opwierpen, her geene alryd veel bloed kolïe , en

Zcno weynig ruft lier. (Y) Dog eyndelyk irurf hy nog in vreede , gelyk

de Schry vers verhaalen , aan een harrvang. (£) Waar uyr dan de fabel

van zyne afgunitige, voornaamelyk de RoomJ'che , geen geloof vind, als

of hy van zijne Gemalinne leevendig in 't graf geflooren, en alzoo om-
gebragr geworden was. (/) Wanr ik laare ftaan, dat deeze ganrfchezaak

op een gemeen zeggen aankomt, zoo zijn daar byookde omftandighee-

den meer belacchelijk als aanmerkens waardig. Naamentlijk , eenige

,, verdichten, dat een Engel hem de kop zoo net afgefneeden heeft, dat-

alet geen menfeh zien kon, en dar het hoofd alleen met de huyd aan

,,de romp rontom gehangen was. Daar op, wanneer men hem begraaven

„hadde, zoo hadden de Wachters twee nachren achtereen geduungecn
„klagende ftemme gehoorr, en als men lang daar na eerft het grafhadde
„geopend, zoo zoude hy noch aan zyne armen gegceten , en aan de
„beencn geknaagt hebben. (m) Het welk de oude Schry vers wel breet

zouden uytgemeeten hebben , indien zy eenigen grond daar roe gehad
hadden. Derhalven dit ook onder de verdichtzelen van die geene meede
gehoorr , welke de perzoonen , by haar verdachr , rechr gehaar en fwart

wilden maaken. Doch de rechtgeloovige hebben zich weedcrom over

hem ontfermt , dewyl zy verziert hebben , dat de heylige 'Jhecla voor

hem gebeeden hadde, om dat hy noch aalmoeilen gegeeven had. (V)
8. Annftafius dan trouwde de Weduwe van Zeno , en verkreeg met Anaftafiu*

haar her Keyzerryk, in 'r jaar 491 , in 'r begin vond hy groore liefde by
de lieden , om dar hy de fchandelyke fchattinge Chryfargyrum genaamt

,

affchafte, die ror nog toe in weezen gebleeven was, onaangezien het de
onchriftclykfte zaak van de waereld was. De rechrgeloovigen zochren

hem ook byzonder aan haar re verbinden, rerwylen hy aan den BiiTchop

Euphemins een handfehrifr moeft geeven , dat hy by het Chalcedomjche

Y Y 3 ge-

;<; Jornand. (ƒ) Zonaras "Bo. 1 1 1 . Jornand. (g) Euagrius il. 4. Nicephor. xvi.2. (£)Ce-
drenus. Egnatins. Appendix ad Viöorem. (*') Euagrius iu.26 Theophanes. Candidus ap.

Hhotium 1 c. {k) jornandes. Euagrius 11 1.29. (/) Zonaras Tom. in. Euagr. l.c. Cedrcnus
p.2Qi. Baronius Ann. CDXXCII. n.2f. Spondanus ibid. (m) Cedrenus 1. c {») Fatciculus

Temporuin öc Baron. Anti. CDLXXY I.
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nnrro, geloof wilde blyven. (o) Zoo volkoomèn ftelde men toen al het geloof

en de zaaligheyd in eenige woorden , en in een weynig papier. Al wie
dat van zig gaf, die was een Chnften,en daar door ook een rechtgeloo-

vige. Dog Anaftafius hield deezen band voor zeer zwak, en verklaarde

zig hier na haaft heel anders , tot een getuygenis voof die geenen, die

over het geloof van andere menfehen wilden beerfchen , dat zy zulks dog
zynvoor-

jn g-eene woorden of fchriften Hellen of zoeken zouden. Zyn verlangen
ncemen in t> j o 1 J
dciTods- grog, naar het zeggen van de bchryvers, mecjt op den vreede , en de ver-

mydinge van alle nieuwigheeden , op dat daar door alle twift eenmaal een

eynde mogt hebben. Daarom liet hy , nog het Chalcedonifche Synode ,

nog iets anders van menfchelyke inzettingen , tot een reegel gelden , en

vergunde aan een iegelyk de vryheyd van zyn eyge geweeten en geloof.

(V) Dit konden nu waarlyk die geene onmoogelyk niet lyden , welke

haare natuurelyke hoogmoedigheyd daar meede voedden , dat zy altyd

over de geweetens van andere menfehen iets te gebieden en te hervormen
hadden. Hier uyt ziet men ook, by de gedachte Keyzers, hoe alle die

geene op het grouwelykfte gehaat zyn geweeft , en tot geene uytwerkin-

ge altoos konden koomen, welke de vryheyd van het geweeten maareen

vervolging weynig,voor zig en andere gezogt hebben. Deze Keyzer nu wierd niet al-

f/khcj"^' leen van de Geeftelykheyd zelfs zeer vervolgd,om dat zy hem,nu een Mam-
chaer, (cf) dan een Arriaan , (V) dan een Eutychiaan,]& Hoofdeloozen,nocm-
den. (Y) Door dien hy de Ketters , na het onchriftelyke begeeren der regt-

geloovige, niet pynigen en uytroeijen wilde, maar hen vryheid vergunde.

Dus hitften zy ook het gemeene volk en zyne eygene onderdaanen ,door

haar veelvuldig fmaaden, teegens hem op , zoo dat zy hem opentlyk,

op het heevigfte , over al befchimpten , en hem zelfs ook een Manicheeër

noemden , en het Ryk onwaardig verklaarden : ja de oproer wierd zoo
heftig teegens hem , dat hy wyken moeft , en den Biffchop Macedonws
.goede woorden geeven. (t) Zy ftormden ook met haare banvloeken op
hem los, en booven alle, de Roomfche Pnuffen , die daar door geen kley-

ne geleegcnheyd verkreegen , omverder te raften , gelyk als van Syyn-

machus, («) Anaftafius, (V) en Gelafius te zien is.(^) Om nu nog van

andere BuTchoppen , als, van Euphemuis , Macedomus, en de overige te

zwygen. En, in zulk een onrufl:, die hy, in plaats van vreede, by de

gewaande zielbezorgers gevonden, en door'buytenlandfche vyanden nog
al meer beleefd hadde, is hy eyndelyk, in eenen hoogen ouderdom, in

't jaar 518 geftorven,daar hem eevenwel zvne afgunflige nog \vel27jaa-

ren lang in de regeeringe hebben moeten lyden. (V)

9. En aldus hebben zig de Keyzers van deeze Eeuwe in de Kerkely-

ke zaaken gedraagen, welkers Hiltorien ons alreeds verfcheydene geval-

len hebben konnen doen zien. Wat verder de uytterlyke toeftand der

Chriftenen, buyten deeze regeeringe, aangaat, zoo zyn , onder Theo-
ne Bor- dofius , in 't begin, de Borgonjom tot de Chrifteneo 1 en wel tot de Ar-
werden naanfche fec~ïe , overgegaan. Want, nadien ze anders geene befchuttin-

nem
e

ge altoos teegens den inval en het geweld der Hunnen konden bekoo-

men, koozen zy eyndelyk dit middel, al* het veyhglle voor hen zynde:

zodat ze niet uyt enkele Godvruchtigheyd alleenvUhriftenen wierden, fa)

Zom-

(0) LeontiusBy7,antinus de Se£Us, Euagrius 111. c. 39. Theophanes. Cedrenus. (p) Eun-
grius 11 1. c. 30. (7) Nicephorus xvi. c. 26.32. Thcodorus Ledor.L. 11. Euagr.c.32. Cr) Ni-
cephor. xvi. c. 16. Theodor. Lect.l.c. (s) Symmachus Ep.Rom. inApoIoget. (t) Nicephor.
l.c. (u) Symmach. l.c.'epift. {x)' Platina in Vita. (ƒ1 Idem. (z.) Euag. 11 i.c. 29. 30. 'Zo-

naras 10. 111. lornand 1. 1 1 1. Paul. Diacon. L. xv. Procop. de Bel. Perf L. i. Theophanes.
A. CDLXXXIIX. CDXCIV. Marcëllinus. Cedrenus. (a) Socrates m.c.30. Nicephoru..

xiv. c.40. Sigcbertus Chron. anno iv.Theodof.



I.Hoofdjt. HISTORIE. 557

Zommige willen ook , dat eevcn op de zelve tyd , Triand het Chri- J" r

D
CD -

iten-gcloove heeft aangenoomen , en zulks wel , door de hulp van Fal-

ladius en Patrinus. (b) Zeekerder is het, dat de Franken , op het uyt- ï"»*™

gaan deezer Eeuwe, onder den Koonmg Clovts , by de volgende gelee-

genheyd, daar toe gebragt zijn geworden. Zyne Gemalinne, Clotildis,

of Lhrotildis , een dogter van een Borgondifch Heer , was nu reeds al een

Chnften, die hem dikmaals daar toe hadde aangemaand , gelyk als de
Sehryvers melden. Nu kwam hy, in een flag teegen de AUtnannen , of
Duytjcben, in grooce nood , en leerde by dat voorval tot God roepen,

beloofde ook een Chrilten te zullen worden , by aldien hy geholpen
wierd: na de verkreegenc zeege vervulde hy dat ook , en wierd van Re-
tn-.gius gedoopt, (f) Hoe het nu cygentlijk met deeze en diergelyke be-

kct-nngcn gefchaapen is geweelt , zulks alles is , uyt den toettand der

Chnllenen deezer tyden genoeg af te ncemen. Booven dit wyzen het

ck k die groote meenigte der fabelen en bygeloovigc dingen , die men daar

by kelt, genoegzaam aan : gelyk als daar zyn , die van de olte-flejfe te

RheimSi welke een Engel van den Heemel gebragt zoude hebben , om
de Kooningen daar mecde te zalven, enz. Als meede , de hoovaardye

en gierigheyd der Biffehoppen daar ontrent , waar van hier onder in 't

tweede Hoofdlhik §. n. breeder zal werden gehandeld. Ik laate ftaan,

wat 'er wel elders over en weeder , door andere dwangmiddelen , wee-
reldlyke inziehten of overreedingen, gefchied is , waar door men maar
des te meer huychelaars in de Kerk bragt, die ,buyten dat daar al gantfeh

vol van was. Alzoo moeften nu ook Arcadws en Honorius , de Heyden-

Jche 'Tempelen , op het goedvinden der Geeftelykheyd , om verre laaten.

haaien, en de andere Heydenfehe Kerken wierden aan deChriftenenover
gegeeven. (d) Het geene maar te meerder verbitteringe onder malkan-

deren veroorzaakte, of ten minften eene byzondere geveynftheyd, wan-
neer 'er zig al eenige tot de Chriftenen begaaven. In 't korte, dewaare
enzichtbaare Gemeente Chrifti,is ontrent deezen tyd, geenzins vermeer-

derd, maar wel zichtbaarlyk verminderd geworden , door de grouwely-

ke ergernilïen der Chriftenen onder malkanderen, gelyk als Salvianusen

andere, zulks ook wel rond uyt bekennen.

10. De Sehryvers deezer tyden nu klaagen doorgaans wel veel over Tyram,).

de vervolgingen; voornaamentlijk , over de Gotthen en Wenden: maar th"n «
de minile zettende waare oorzaaken daar by, waarom God deeze kafty-

Wmiim -

dinge over de Chriftenheyd in 't algemeen hadde laaten koomen : dog suffen

een oprecht Leeraar bekend nog al gaarne , dat God aan zulke geringe y"\™?
e

en weynige volkeren , als de Gotthen waaren , zoo onvoorziens zulke
'

groote Ryken , ja het geheele Roomfche heeft laten overftroomen , dat

hy zulks uyt een rechtvaardig oordeel toegelaaten heeft. Ja hy verklaard

verder , dat deeze Barbaat en , en Ketters , (Arriaanen) de andere , die

zig rechtgeloovige noemden , in alle deugden befchaamden, en verre over-

troffen. De Romeynerty Gallen, Grieken, en andere rechtgeloovige nu

,

waaren alle zoo zeer vervallen , en alle het goede by haar zoo t'eenemaal

was onder gegaan, dat zy met allerleye ondeugd en uytterlykegrouwelen

overfwommen, en niets minder als Chriltenen meer waaren. (e) Gelyk
als hy dan daar in ook het ongeloove, en de botte onbefchaamtheyd der

rechtgeloovige beftraft, dat zy haar zoo dwaaflelyk vermeeten hadden,

dat ze de Wenden , en andere aanltonds zouden verdryven , waar over ze

ook
(i) Uflèrius Antiqu.Britann. P.800.S41. (c) Gregor.Turonenf.lib. 11. Hift. Franc. c. 30.31.

Hincmarus in Vita Remigii. Aimonius. Ivo Carnotenlis in Chron. fub Leone. Sigebertus in

Anaftalio. {d) Profper de PradiQ. & promuT. P.iu.c. 38. Sigebert. l.c. (*) Salvianus lib.T.

& Til.

Chriltw
ncn.
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ImCD. Gok billyker wyze geftrafc wierden , dewyl de Wenden zig tot eene

veel beetere hulpe (naamentlyk Godes) gewend hadden , als de an-

dere , ja , die het woord Gods zelfs tot haare verdeediginge genoo-

men hadden , daar de rechtgeloovige zig wel over gelchaamt , en de

andere daar over zelfs ook uytgelacht hebben, (f) By zulk een toe-

itand leeden nu de vervallene Chriftenen , om haare Heemel hoog
fchreeuwende zonden , van die geene , welke , of zelfs Heydenen , of

ook de eerfte Chriftenen niet gelyk waaren , maar die echter nog vol-

gens de getuygemiTen haarer vyanden zelfs , veel beeter waaren als zy:

en alzoo begon het nu , in het begin deezer Eeuwe , reeds aan te gaan

,

dat God, die geene, welke zig ten onrechte voor zyn Heyligdom uyt-

gaaven , begon te ftrafFen. Als toen moeften , onder Arcadws en Hotto-

rtusij de Gatthen en Wenden in het Roomfche Ryk invallen, en alles over-

heeren, en wel inzonderheyd, de Geeftelyke , met alle haare Kerken,
Altaaren, en Heyligdommen , verderven. In de andere geweften , als,

in Vrankryk en Spanje , maakten het de Wenden , Gctthen , Hunnen ,

Alanen, en Franken , niet een haar beeter , welke veele Kerken , en an-

dere oorden , t'eenemaal verwoeden , en alles tot puynhoopen maakten

,

alwaar men God niet meer in geeft en waarheyd diende, (g) Op deeze

wyze dan moeften ook die geene, welke de Arriaanen voor heene , als

Ketrers vervolgd en verftooten hadden, van deeze nu weederom verjaagd,

en te niet gemaakt worden , en God ftrafte alzoo akyd de eene booze
met den ander,

v^rwoe- ii. In Africa ging het 'er ook fchrikkelyk toe , alwaar eerft Kooning

gèhfei Genferik, met zyne Wenden alles overftroomde , en onder l^alentiniayins

de III. hem dat gantfche land onderwierp , het geene hy , neevens zyne
navolgers, ook wel over de ioo Jaaren lang heeft bezeeten. De Land-
voogd Bonifacitis , nu, hadde de Wenden zelfs daar na toe gelokt, gelyk

als zy hier na weeder van Endoxia zelfs, uyt Africa na Italië toe geroe-

pen wierden, en aldaar ook al eeven zoo huys hielden. Het geene dan
zonderling aanmerkens waardig is , dat nogtans deeze verblinde lieden

zelfs, haar en de haare, zulke vreeflelyke geefiels over 't hooft moeften
haaien. Tot welk een wanhoopig befluyt hen die grouwelyke ftrydig-

heeden , in Godsdienfts en andere zaaken , bragten , zoo dat zy , niet

anders als voor heene de verftokte Jooden , malkanderen beeten en ftraf-

Hundcriks ten. Hoe grouwelyk nu Genferik en Hundcrik toen ter tyd doorgaands
ty«nnye. m^ ^e arme jnwooilc[ers gehandeld hebben , konnen de Schryvers niet

beklaagelyk genoeg befchryven. Alhoewel zy ook meeft altyd de zaa-

ken daarom te fchynbaarder en gevaarlyker maaken,op dat zy die geene,

welke daar by geleeden hebben , als rechte Martelaars zouden konnen

o

n

deG«- aangeeven: en zy verhaalen wel inzonderheyd, dat het over de Priejler-

ftdykhdd. lyke orde voornaamentlyk heel fcherp is toegegaan , welke ook aan alle

het ongeluk en verderf de meefte fchuld hadden. De Barbaaren zelfs zyn
ook wel meeft daar door bewoogen geworden, om haar te plaagen, door
dien zy altyd heel veel geld , en andere voorraad , by haar vonden , als

waar op zig deeze menfchen al toen ter tyd zeer begonden tebevlytigen.

Uyt deeze reede leeft men , hoe de Soldaaten deeze Kerkendienaars al-

tyd het geld hebben afgeperft. Zoo wierden ook die geene , welke in

den eerften aanval nog over gebleeven waaren, hier na nog geftraft, om
dat zy, op deeze haare roeden, zoo zeer gebeeten waaren , dat zy , in

haa-

(ƒ) Idem L. vu. c.y. (g) Hieronym. cp. ad Heliodor. Gregor. Turonenf. I.c. c. 6. Hiero-
nym. ep. ad Üeront. & Gaudent. Sigebertus. Marcellin. Idacius. Orofius. Profper. Calfiodo-
rus. Nicephorus. Euagrius.
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haare Predicatien , opentlyk , den Kooning voor een Pharao , Ho- J"u°
n '

loferues , en zoo voort , uytfchoMcn. Om welke reede ook eyndelyk
alle haare Kerken geflooten , alle t'zaamenkomften verbooden , en de R&pdaii

Kcrkendicnaars weg gejaagd wierden, (h) Dog, of dit ongemak haar al
° vcc

tot rechte Martelaars heen gemaakt, wat zy, wcegens haaren verbitter-

den tcegenftand , fitheiden, en wccdcrfpannighcyd , uyrgeftaan hebben,
zulks alk-s kan men uyt de Hiftorien zelfs nog al reedelyk wel zien.

Voornaamelyk , wanneer men de gemeene reegel daar op toepaft , naa-

melyk, dat niet het lyden, maar ae oorzaak deffelfs, een recht Martelaar »-.i»m

.'. I en minlten behoorde dit alles onder de plaagen en ftraffen der ^"kt.

hooggaande zonden ,die de Goddelyke rechtvaardigheyd aan de Leeraars

en toehoorders niet langer dulden konde. Ondertuiïchcn werd 'er ech- D« Af-

ter v«n de rechtgeloovige met recht daar over geklaagd ,dat de Arriaan- B?ir"ho?
!

. BifJ'choppen baare Heeren tot zulke grouwelykc vervolgingen wel ST^mT
voornaamenrlyk hebben opgehitft. Daar zy dan met reede hadden moe-

r7n

n

n

d

<

tlr

ten aan gedenken , hoe het een ander Imaakte , wanneer men het crucift-

ge , (kruy ft hem) als een Ketter over hem uytriep. Gelyk als het dan
( okaanmerkens waardig is, dat hooniwr Hunderik eeven die zelve fte'llinge

der rechtgeloovige j welke zy voor heene teegen de Amaancn verkon-

digd en uytgevoerd hadden, nu recht omgekeerd, en met de zelve woor-
den , teegen de I/ownott/ïaancn gericht hadde , en hen alzoo gelyk met
gelyk vergolden , gelyk als hy zulks ook in zync afkondiginge zelfs wel

cluydelyk bekend. (/)

12. Van de Per/iaéttfcbe vcrvolginge hebben we nu in de voorige eeu- T"(,*att
:

we al gehoortj die dan ruym 30. jaaren lang geduurt heeft. Doch die v U ig inge

was, in zynen tocltand, met de eerfte martehjatie geenzins gelyk , ten

deele, door dien ze van de Chrijlenen zelfs eerft was veroorzaakt gewor-
den: nademaal een Bifkhop aldaar, uyt eenen ontydigen yver , de ove-

righeyd tot toorn en wraakgierigheyd , door een wreeveldaad , eerft be-

woogen hadde. Ten deele ook , dewyl zy zig zelfs beftonden te ver-

weeren, en Tbeodofius te hulp riepen, die met dePerfiaanen daarom ook
in den oorlog kwam, en dat al zoo, de eene vervolginge,of het eene bloed

vergieten , door een ander bloed vergieten kwam op te houden. (&)
Verders was doch dit alles , wat de Chrijlenen van de vreemde moeften

JjjjJ?*'

lyden, maar kinderfpel , teegen de grouwelyke vervolgingen enonruften, üeeiteiyke

waar meede de rechtgeloovige en andere , zich onder malkanderen , ja maKan-

zelfs in huyzen, in de Kerken , op Synoden, en elders, beeten en ver-
dercn '

melden. Hier onder nu zal daar ook noch iets van voorkoomen , eelvk

als by voorbeeld, hoe Diofcorns, op het Synode van Epbefen , Flaviamts 0rouwe_

zoo fchrikkelyk mee flaagert gthaavent, en met voeten getreeden heeft, ^h
g^

dat hv zoo aanftonds daar van is geftorven. (7) Gelyk ook den aanhang Birchop

van Diojcorus, te Alexandrie , den BiJJchop rroterius van zyn ampt ge-

ftooten, midden in de Kerk, by de Doopfteen , daar hy zich in wilde

bergen, jammerlyk vermoord, zyn lichaam, aan een ftnk , in de Stad

rontom gefleept , en eyndelyk opentlyk heeft verbrand , ja uyt wreed-

heyd zelfs iets van zyn ingewand heeft geproeft. Waar booven zy

noch wel zes andere , eeven zoo onfchuldig , hebben vermoort. (jn)

Insgelyks ook , hoc deezen tyranntfehen Bi/J'chop , Diofcorus , alle de

geene, die het met hem niet hebben willen houden, verdrukt heeft, en

met gewapender hand en Soldaaten , als meede , door een hoop te zaa-

I. Deel. Z z men

(/>) Viflor Uticenfis de Perfec. Vandal. L. 1 1 1. Profper Chron. Paul. Diaconus. Niccpli. Si-

«jcbertus. Procopius. Nauclerus. (;) Victor. (k) Theodoriius v. 39. Nicephor. xiv.c. i9.feqq.

Socrat.vux.i8.fcq. (/) Niceph.x1v.c43. 49. Euagr.ii.cz. 4. (w)Idemc8. Niceph.xv.ci6.
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jaarCD. men geraapte Munnikken, tot zyne meeninge met geweld willen dwin-
'" °'

gen. "Hce hy de huyzen van onfchuldige lieden heeft ter needer gefmee-

ten, de goederen vernield, haar zelfs in ellende verjaagt , geld-ftrarlen

opgelegd", en ook zeer veele om 't leeven gebragt. Waar inne hem
onderfcheydene Geeftelyke, beneevens de geringde Diakenen, geholpen

hebben, en dat alles onder den fchoon-fchynenden naam van de waare

Godsdienft , daar hy zoo wel als de andere op ftofte. (») Niet minder,

gelyk als dan de kinderen in 't gemeen , door het voorbeeld der ouden

,

tot alle boosheyd werden opgehitft, dat zy , te Antiochie , den nieuw

verkooren Biflchop Stephanm, met priemen en naalden dood geftooken,

en in 't waater geworpen hebben. (V) Behalven wat 'er al meer voor open-

baare gedenkteekenen der uytterfte boosheyd by de Geeftelykheyd ge-

weeft zyn, die ons meer als deHeydenfche grouwelen, voor oogen leg-

gen: En dit alles geeft aan ons een klaar begrip , aangaande den uytter-

ïyken toeftand der Chnfiemn in deeze geheele eeuwe.

(») Thcodor. Ledor. AcHo 111. Concilii Chalcedon, (o) Nicephor. xv. c. 2.8. Euagrius

m. c. 10.

HET TWEEDE HOOFDSTUK.
Van de inwendige gefchaapenheyd der Chriflenen, en wel inzonderheyd van

de Leeraars van deezen tyd , en het verval derzelve.

.

§• 1.

verval der X yfEn heeft alhier wel niet noodig, om een wydloopig verhaal op te

ijkheyd. JV-l ftellen, aangaande het verval der Geeftelykheyd, en desChriften-
" doms in 't algemeen van deezen tyd , devvyl dit nu reeds al in de voori-

ge eeuwe overvloedig genoeg beweezen is. Echter moeten wy, tot

naauwer narichtinge, maar eenige weynige (taaltjes daar van aanmerken,

Pra ti e
°^e eene njerkelyke veranderinge hier ontrent aanwyzen. Zoo nam dan

tytekn.ais, de pracht der tytelen , by de Biffchoppen wel taftelyk de overhand , on-
aangezien die te vooren al onmaatig genoeg was geweeft. In de Land-

Primaaten, fchappen noemden zig de voornaam fte Biflchoppen , Primaaten , of"

Opper-kerkvoogden , (a) ook Metropolitaanen , of Hoofdftads-Bif-

fchoppen , ja ook de Voornaamfte in de Bifdommen en Kreytzen. CO)
Waar uyt dan ook zoo veel ftryd en gekyf ontftond, daar altyd de eene
hooger als de andere, dog niemand den ander onderworpen wilde zyn,
tot dat eyndelyk de Roomfche Bijfchoppen zig daar in mengden , en de
uytfpraak in zulk eene dwaasheyd zig aanmatigden. Den Eer-tytel der

chen."' Patriarchen nu was in de voorige eeuwe al bekend geweeft, zoo dat alle

de voornaamfte Biflchoppen in 't Roomfche Ryk alzoo wilden genaamd
zyn, en dat de eene zig altyd den ander daar door onttrok , dat hy zig
alzoo noemde , gelyk als die te Aquileja, onder den Gotttfchen inval,

deede. Want, by zulke geleegenheeden , en onruftige gevallen, vifchten

de BilTchoppen gemeenelyk in troebel waater, en zoo wanneer haar land-

fchap, daar zy zaaten, door dit of dat voorval kwam magtig te werden

,

zoo maakten zy zig, met allerhande tytelen, voorrechten, en afgedwon-
ge eyfehingen, zelfs groot. Inzonderheyd vergaaten de Roomfche Bif-
fchoppen deezen tytel niet , gelyk als het van Leo in 't byzonder bekend is. (c)

Dog

(a) Codex Canon. Eccl. Aftic. c. 19. 28. & 86. Synodus Taurinenf. Ann. 397. (*) Concü.
Chalcedon, c.9. & 17. Confer. Petrus de Marca dcP'ritnatu. Salmafius Appar. d. Prim. U) Ep
Theodoiïi ad Lconem M.Aót.11. Concil. Chalcedoncnf.
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Dog cyndclyk bleef '.iet in 't Ooften , alleen by deeze vyf plaitzen , als Jm*cÖ.

Rome, Con/tantiMpolen, Alexandrie, Antiochie en Jerujklem. Gelyk als v yfi>a-

dan hier teegen alle de Metropolttaanen , of Hoofdftads BifTehoppen, den \'^'

naam van Aards-BiJJ'choppen krcegen,die ergens in een Hoofdltad woon-
den. En in 't gemeen , bragt de Geeitelykhcyd haaren hoogmoed heel

klaar aan den dag , wanneer zy , by haare naamen , gemeenelyk deeze
woorden ag^t, en ©fwTov, Aaits, en Eerjle , of voomaame (lelden. Om
deeze reede dsn leeit men van zoo veele Archtdiaconen , Archimandrit*,

of Abten, Protopresbytert, en vervolgens ook, vm Protodiaconi , Proto-

pf'alta, Protopap<£, enz.

2. Op wat wyze nu de Roomfche Bijfchoppen verder, inzonderheydin Aanneé-

deeze en de volgende eeuwen, tot zulk eene ongemeene hoogte zyn op- RÓ^fchc

geklommen, zulks heeft men al voor langen ryd , in heele groote boe- B -"ch»p-

ken , uytvocnglyk verhandeld. Desweegen ik hier ook te gerufter alles

maar korte] yk overloopen , en andere zaaken daar voor aanmerken kan.

Dit moet men echter niet vergeeten , dat de Heydenen zelfs zig reeds al Vjn de

aan de pragt en hoogmoedigheyd van de zelve BiiTchoppen geérgert heb- aange-

ben. Zoo dat die Burgermeelier tot Damafus toenmaals al wel zeggen
meAü

mogt : blaakt rny Bijfchop van Rome , zoo wil ik aanftonds ecu Chrijten

wet den. Waar meede hy de huychelerye , en de daar onder verborgene

eer- en geld-gierigheyd , als ook de dertelhcyd der Chnftenen van dien

tyd, een fteek gaf. Want het openbaar was , dat de Gecftelyke toen-

maals al koftelyker en lekkerder leefden , als de grootfte Vorften , en haa-

re onthaalen bdchaamden de Kooninklyke tafelen, gelyk als de Heyde-
nen zelfs klaagden, (dj De Keyzers nu zaagen deeze, en andere Bif-

fchoppen, door de vingeren, ten deele uyt nood , door dien ze haar al

te machtig, en by de onderdaanen te vaft gezeeten waaren , ten deele,

uyt haar eygen onverftand, bygeloovige fchroom , of andere oorzaaken.

Uyt deeze oorzaak nu kwaamen die edicJa , of afkondigingen , welke ^
difta d"

zoo uyttermaaten fchaadelyk aan haar waaren , gelyk als by voorbeeld ,

dat de andere Bijfchoppen in Vrankryk, ja het gantiche Wejten , in gee-

itelyke zaaken den Roomfchen BiJJ'chop zouden volgen, (e) Hetgeenede
Paus Leo liftiglyk by den jongen Heer Valentiniamis de lil. uytgewerkt Lid *><»

hadde, op dat hy den goeden Hilarms Acelatenjis te lichter aan 't lyf

mogt koomen. En zoo gebeurde het dikmaals , dat de Roomfche , en

andere BiiTchoppen , de onecrelykfte treeken gebruykten, om het voor-

recht van deezen of geenen daar door machtig te weiden. Daar by dan
de woorden uyt de Schrift, en allerhande fpreuken , moeiten voorhou-
den, op dat alles onder den fchyn der rechtgeloovigheyd en der Godde-
lyke eere toeging. Ja de Roomfche BiiTchoppen wierden wel haaft zoo J^^""
onbefchaamd, dat zy zig zelfs voor algemeene Opzienders,op den ft oei men?igJ i-

van Petrus uytgaaven , eeven gelyk als de Phartfeen op dien van Mojes o P̂ «n-

ftoften, en byzonder de woorden van Chnjlus , Gy zyt Petrus , altyd
de" -

voor aan ftelden. Onaangezien nu de Barbarifche Volkeren deeze en an-

dere BiiTchoppen dikwils angft genoeg aanjoegen, zoo vergaaten dog die

harde en hoo vaardige koppen wel haaft alle kaftydinge , en dreeven haa-

ren grouwelyken handel eeven als te vooren ; waar van ontallyke ge-

tuygen en voorbeelden voorhanden zyn, wanneer het de tyd maar toe-

liet.

3. In plaats nu, dat de Geeftelijkheyd op haare noodzaakelyke plich- hyfó
ten ter deege acht zoude geeven , en de eerfte Leeraars trouwelijk daar fteiykcn.

inne navolgen, zoo lieten zy hier teegen , niet alleen alle de voetftappen

Zz 2 van

(J) Ammian. Marcellinus L. xxvn. (e) Novella Theodofii tit. 24.
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van die oude t'eenemaal vaaren , maar ze verkoozen ook daagelyks nog
al meer nieuwe weegen. By hen nu was zoo zeer alle eenvoudige aart-

van Geeftelyke oeifeningen , van den Godsdienft zelve vergeeten , dat

zulks ook , zoo daar maar iets , na den naam en fchyn alleen nog van

overig mogt zijn , door openbaare inzettingen geheel en al wierd afge-

fchaft. Men hadde dan , tot op deezen tyd toe , van de eerfte hefde-

maaltyden ofce Jgapa, nog een zeekere gewoonte over behouden , om
op zommige gezette tyden, met malkanderen te eeten. Nadien echter

dezelve gewoonte daar na maar in enkele dertelheyd enmoetwil was ver-

andert, gelyk als zommige oprechte lieden daar over ook klaagden , (f)

zoo verbood men die ook al t'eenemaal, en zulks wel by openbaare Con-

cdien, of Kerkelyke vergaadenngen > dit verbod nu ftrekte zich wei voor

eerit maar ten opzichte der Kerken uyt; (g) dog het wierd, kort daar

na, in 't algemeen en t'eenemaal verbooden en afgelchaft. Waar door

dan ook met eene de geringde gedenkteekenen der eerfte eenvoudigheyd
en onnoozelheyd allengskens t'eenmaal te gronde gingen en in vergee-

telheyd geraakten. Gelyk het dan ook met diergelyke dingen meer is

gebeurt ; op dat naamelyk de nieuwe uytvindingen door de oude A-
fofiolifche vvyzen niet befchaamt mogten werden , en de Geeftelyk-

heyd daar en teegen altoos aanleydinge en geleegenheyd zoude hebben

,

om iets nieuws te verzieren, en daar op haareheerfchappye, gewinzugt,

en andere inzichten te moogen grondveften. Hoe deheymelyke belyde-

nilTe der zonden in de Griekfche Kerken is afgefchaft , hebben \vy in 't

voorgaande Boek nu reeds al bekend gemaakt. In deeze eeuwe verviel

niet alleen de Kerkelyke tucht t'eenemaal, toen het toomelooze entrot-

ze leeven onder de valfche Chrificnen gantfchelyk de overhand nam }

maar in de Latynfche Kerken iehafte men ook de openbaare bekentenis

der zonden af , die 'er zeedert noch eeniger maaten gebleeven was , en

verwiffelde die in eene geheyme of Ocr-biechte , waar aan de Roomfche

Biffchop, Leo, de meefte fchuld had , die daar en boven zeer flechte

gronden voortbragt, en de arme lieden geleegendheyd gaf, dat ze zich

voor de Gemeente te verootmoedigen bedenken droegen, en voor onge-

leegentheyd vreefden. (i) Met de andere zoorten van verzocninge wierd

het meede al geduurig fiimmer: en de dwingelandye, met de ban, nam
bezonderlyk, ook meer dan ooyt te vooren, de overhand , gelyk alsel-

ders werd aangeweezen.

4,. Noch veel meer wierd het wyders met andere menfehelyke inzet-

tingen op het allerplompfte door de Geeftelykheyd gedreeven ; ook zoo
zeer, dat iemand oprechtelyk beleed, dat de'Jooden dies aangaande veel

gelukkiger waaren, die wel onder den laft des Wets, maar geenzins on-

der menichelyke inbeeldingen verdrukt laagen. Alhoewel hy zich van

een valfchen trooft diesweegen bediende , en teegens 't voorwerpen der

Donatiften ftaande hield -, dat men onder de tarwe noch al veel kaf en

onkruyd dulden moeft, op dat hy naamelyk niet fchuldig geacht wierd,
om deeze ergernis af te fchaften. (fc) Onder deeze en diergelyke voor-

wendzels nu lieien het de voorftanders der Kerken ondertulTchen toe,
of bedagten daagelyks zelfs meer en meer nieuwe Kerk-pligten. Daar
kwaamen zeekere inftellingen op , dat men alle Zaturdaagen zoude
moeten vaften , het geene de Wefterfche Kerken , teegen de gewoonte
der andere onderhielden. Desgelyks ook van 't vaften in de Vigilien , of
waakftonden, in de vier jaar-tyden , ook inde vaft-tyden , en zoo voort.

Wat

(ƒ) Chryfoftomus hom. 2.8. in i.Cor. Q;) Concil. Laodic. c. 28. (h) Concil. Carthag.
11 1. c. 30. (/) Leo M. ep.79. {Jt) Auguftinus ep. 1 19. ad Januar.
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Wat vingen de Priefters niet al omftandighccden aan , by dcLiturgicn of J"»co.

bid-octfen 1 ngen , by 't Avond-maal, by de verordenihge , èn diergelyke?

Daar maakten /e zich veel te doen met het bewyen der Was-kaarfien, J£L\

met de ophcliingc van'tKruys, met allerleye byzondere kleedingen, en j^,,

1

,' "

andere optogten,opdat zemet eeneallen cm II, by den uytterlyken Gods-
dienll, in guychclaary en malligheyd mogtcn veranderen; ik fwygenoch
wat eenige , ook verltandige en oprechte lieden , teegen diergelyke in-

breekende mi>>brii\ ken , tot getuygenis zich verluyden lieren. Waar uit

men wel afneemen kan , höt ovcrgeloovig en afgod i feit andere zich heb-

ben bewcezen. Als, by voorbeeld, in allerley geweetens kwetzingen
weegens de Fcell-dagen, onthoudinge van zeekcre fpyze , hoogachting
en vereermg van de Reliqvien , of ovcrblyfzclcn der Heyligen , rcyzen
na eenige geheyligde plaatzcn, afgod ifche handelingen met de Beelden ,

bygeloovigc meeningen van de uytwcndige'JoefTeningen , van Kerken ,

Altaaren, en diergelyke. Niet minder, wanneer ze hebben gcyvert tec-

geris de ingebrookenc ergernifien van vreeten, zuypen , fchouw- en an-

dere Ipeelen. Ja, als ze ook aangemerkt hebben het cnvermydelyk ver-

val van haare mecde-amprenaars , en andere Leeraaren; haare gierigheyd,

hoogmoed, wellull, luyheyd, dwingelandy, en diergelyke, beftraftj

en anders den toelland van haare tyden met leevendige verwen afgebeeld.

Daar onder Chryfojiomtis meede wel een van de oprcchtfle geweeft is >

doch ook daar door meede de grouwelykfte vervolgingen heeft ver-

dient. (/»)

<;. Het geene in 't voorgaande Boek , aangaande de groove dwaalin- onbcP«i-

gen , wecgens de onbepaalde noodzaakelykheyd van den Doop en 't ^m^S
Avondmaal is verhaalt, zulks heeft alhier nog veel beeter plaats. Nadien ^jfj™
ook de grootfte Leeraars , over den ftryd teegen de Velogiaanen , het

zelve zochten te beweeren; en noch daar toe bybragten de plaatzen uyt

Joh. iii. 5. vi. 53. («) Dieshalven zy niet alleen alle ongedoopte kin- ° n

fö*^£
derep ter hellen verdoemden, maar ook, de kleyneortmondige kinderen Avond.

het Avondmaal meede deelden; (0) ja ook der zelver doode lichaamen kinderen

zelfs, dewelke zy meede nog doopten , indien ze by 't leeven niet ge- d?ndolV

doopt waaren. (/?) Inzonderheyd hield men ook by den Doop de inzet-
den '

tinge van vaftc tyden; waar teegens weedcrom de verliandige zich fiel-

den, (q) En by de klèyne kinderen gebruykte men zcekere gevaders ,
G^aader*.

die, in plaats van de kinderen , moeiten antwoorden ; het geene de Ou-
ders deeden, indien ze teegenwoordig waaren. (V) De wyzc van zalven

en fmeeren , als meede andere uytvindinge, behield men neevens de zaake

zelve meer dan al te zorgvuldig; zoo dat ze ook aanvingen, het water,

inzonderheyd daar tce te wyen , ook wel op gezette tyden; (Y) om an-

dere dingen te verfwygen. Het Avondmaal hielden ze alzoo , dat het Avond-

op eenige plaatzcn daagelyks, aan andere, op gewifTe tyden, genoomen «'«t?

wierd ; doch het kwam allengskens ten laatflen op , en het wierd als een
tydea '

mode , dat men het des jaars flechts eens of tweemaal gebruykte. ftr)

Zoo dat dan zommige voorftanders klaagden , dat 'er niemand was die

ten Avondmaal wilde gaan : en dat daar door ook den yver in dcuytter-

lyke dingen verlooren was. (x) Zulks nu gefchiedde noch wel by vreed-

Zz 3 zaa-

(/) Idem ep. 19. ad Hicron.&§6. adCafiilanum. (w) Hieronymus, Auguflinus, Chryfoflo-

mus, Cynllus, Alexandr. Tfieodor. Leo M. tnnocentius 1. Kidorus Pelullota. SulpiciusScver.

Faoflinus Salvianus. 1») Innoceniius i. Augulh (o) Auguftinas cp. 107. & lib.v.Hypognolt.

(/>) Codex Canon. Eccl. ^t'ric. c. 18. (v) Chryfoftom. hom. 1. iu Ach. {>) Augullin. ep. 23.

iof.107. \'idor. lib. 1 1 1 . de Pcrfcc. Yandal. (s) Idem 1. 1 1. Theodorus Leflor 1. 1 1. («)Au-

gullinusep. 119. & Trad. 26. in Joh. (*) Chiyfolt. hom. 17. in Ebr. {x) Idem hom. 3. ad

Ephef.
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\mo°'
zaame tydcn

3

en by vly tige voorftanders
,
gelyk als Chryfoftomus was. Dog

hoe deerlyk het by de verfchillen der Godsdienll daar meede is toe-

gegaan, kan men gemakkelyk vermoeden , nademaal de teegenftreevers

altoos eikanderen uyt de Kerken hebben gejaagt , en een ieder het volk
aan zich heeft willen trekken. Waar door dan de arme menichen niet

^Bandin geweeten hebben, waar aan ze zich zouden honden: en de Kerken-die-

ijhT"" naars zelve, onder zulken oneenigheyd en opentlyke vyandfehap , heb-

ben geen ding minder, dan den wille van Chrtjius , in acht konnen nee-

men. Om flechts een voorbeeld hier van voor te brengen ; zelfs een

Keyzer komt klaagen, dat'er, door de geduurige oneenigheyd derGee-

ïlelyke, veele duyzenden zonder Doop en Avondmaal waaren weg ge-

ftorven. (y) En een Leeraar vind zich ook bezwaart over de boosheyd

zyner meede Leeraaren , die de lieden voor den Doop zelve niet on-

derweezen, en een vroom Diaken, die zulks doen wilde, daar en boven
nog als vyand aangevallen en vervolgt hadden. Qz)

Aanbid- 6. Verder merken de verflandige dit noch aan , als een grooten aan-

Man«.
va

" vang van bygeloovigheyd, dat men nu de Maagd Maria reeds al

meede in de formulieren der gebeeden heeft beginnen te gedenken , het

geene de vermaarde Biïïchop van Antiochie, Petrus Gnapheus , eerllaan-

gelleld heeft. (V) Ook kan dit niet ieder een behaagen , dat de Keyzer
Jheodojius zich voor het lichaam van Chryfoftomus heeft geboogen , en
daar by gebeeden om vergeevinge van de zonden voor zyne Ouders. (b~)

Ten minflen paffen deeze beyde bedryven des zelven Keyzers niet wel
by malkanderen , naamelyk, dat hy eerft by de Circenfifche fpeelen, een

fchTdaT- grouwel, tot groote fchande der Chriftenen overgebleeven , is teegen-
teiheeden. WOordig gcweeil , en dat hy , wanneer hem aldaar de tydinge der over-

winninge teegen zynen vyand Johannes gebragt wierd , daar op alzoo

voort met de zelve lieden in een beede-huys hembegeeven,enGodedaar
voor gedankt heeft, (c) Zonder twyffel hebben zyne gewaande ziel-

zorgers die darrelheeden voor verfchoonelyk opgegeeven , waar op zy
hem verder hebben ingebeeld, dat men , daadelyk na diergelyke dingen,
zeer wel weederom kon bidden , en tot God naaderen. Het welke zy
ook voor zoo veel te ligter wel moogen gehouden hebben , om dat men
meefl alle den Godsdienll in uytterlyken mond- en fchyn-werk gefield

hadde. Gelyk meede een ander deeze zotte waan verhaald, die toenmaals

m«nmgT onder den gemeenen man was ingedrongen, dat , alhoewel ze nog zoo

Go
n

ds

de " " veele en verfoeijelyke zonden bedreeven hadden , zy zig inbeelden , als zy
dienft. ,, des avonds daar af zuyver waren gewaflehen , dat zy daar meede alles ge-

boet en vergoed hadden. Alwaarom de menfehenin't gemeen , haar voor
het gebed, gewoon waren tewalTchen.fW) Ik wil niet zeggen , hoe zig

veele van haar zelfs op zeekere uuren en andere tyden aan 't gebed heb-
ben verbonden, en de bygeloovige Hora; Canonica , toenmaals aireede be-

Swdgcryen kend fchynen geweell te zyn. (e) Wat 'er anders voor weeldengheyd

foiun'cn by gemeene t'zaamenkomllen, als bruyloften , begraaveniflen , en dier-

niffe"

ve~ gelyken, is voorgevallen , kan men uyt het beklag van zommige noch
naauwgezette Leeraars , genoegzaam zien. Als , by voorbeeld , zy
fchelden, eerilelyk op de wellullige paniekkers by bruyloften , op het
Heydenfche danften en fpringen , en het zot gezang en fpel daar by. (f)
Ja, dat ze ook hoeren by zoodaanige gelaagen hebben gehaalt, en alle

ichande bedreeven. (gj Dat ze ook, bydeGraaven, op 't grouwel yk-

fte

(y) Zeno ap.Enagrium in. c. 14. (z.) Chryfoft. hom. 3. in Ac"h («) Theodor. Le£tor 11.
Nicephor. xv. c. iS. (i>) Theodoruus v.c. 36. Nicephor. xiv. c.43. (c) Socr. vi i.c. 23. Nice-
phorus xiv. c.7. {d) Chrylbllomus hom. 6. in i.Tim. (e) Sedulius ad Rom. 1. (ƒ) Chry-
foltomus hom. 42. in Att& hom. 49. inMatth. (g) Idem hom. ad Coloff
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fte gevreeten en gczoopcn hebben , en regtc drink- en fwclg-gclaagcn !»»<&

daar by aangefteld. (//) Ook , d.u /.e de lijkftaatiic en andere daar roe

behoorende -dingen j op 't koltelykite hebben toegefteld , en zich niet

anders daar by getoond, als de crglte Heydencn , dat ze hunne hairen

hebben uvtgerukt, de aangezichten met nagelen bekrabt , de armen tot

bloedens toe opgefcheurt , en fwartc kleederen hebben aangetrokken, en

wat 'er van diergelyke onheyligc en onchriftelyke manieren meer mogen
zyn. (/).

7. Op dat ik ook alhier, eens voor al , het verval in 't uytterlyke lee- P{*
d
£fj.

ven met korre woorden aanwyze, zoo bevind men , dat 'er van de Hey- bruyun

denfche afgodcrye, en andere grou welen, noch zeer veel overgebleeven ihriftenê*

is onder de Chi ijtcnen-, of liever, dat het by 't verval der zelve eerft te
ovcr ' 8

recht daar onder is geraakt. Men vind zoo veele merktcekens , hoe ze

noch al op waarzeggingen , vogel-gefchrey , dag- verkiezen , teeken-

duyden , geboorren-dag (lellen , en diergelyke , zeer veel hebben ge-

houden , en zulke dingen zonder eenigen (chroom gchanthaaft. (k)

Desgelyks , hoe ze met de Heydenen in haare fchouw-fpeelen , bly-

fpcelen , en andere dartelheeden dan boven dan onder hebben geleegen ,

(l) ja, hoe zegantfchelyk den openbaaren Kerken-dienft verzuymt, en

anders alle grouwcl meede hebben bedreeven. (ni) Men vind veele klag- Vertujptó

ten by opregte Schryvers , dat de lieden niet eens de uytterlyke oefte- K^kc"

ningen in 't gebed, en het aanhooren der Predicaticn hebben geacht, en
dlul"

onder wylen andere gelaagen en wafch-merkten hebben aangefteld. (n)

Ja, wanneer ze noch al ter Kerke k\vaamtn,dat ze dezelve met een lou-

ter gelach hebben vervult, ook wel, midden onder 't openbaare gebed,

met den anderen hebben omgeloopen en gefnaatert. (V) Dat ze heel zel-

den den Kerken-dienft ten vollen hebben uytgewacht, maar wel, dat ze

midden in dezelve waaren uytgeloopen. (p) Dat de vrouwen de Kerken
tot tonneclen hadden gemaakt , daar in ze naaren pracht en praal , zoo
van kleeding^n als andere malligheeden, mogten laaten zien. (q) Ja de

Kerken zelfs waaren nu vol dronkaarts, echt-breekers , hoereerders, roo-

vers, moordenaars, en (rraat-fchenders. (r) En, in de plaats dat ze het

Euangelnim recht na Gods wille en tot haare zaligheyd, zouden gebrui-

ken, zoo dreeven ze andere bygeloovigheeden , ja wel een rechte too- _ j

verye daar meede ; zy hingen de fchriften der Euavgdtjlen aan haare

bedden, op dat ze hen voor dit of dat zouden helpen, (s) Ook droe-

gen de vrouwen die om haare halzen , en ontdekten alzoo daar meede
haar ongeloovig Heydenfch herte. (/) In 't korte, alle Standen waaren u™f

^
8

nu al ten uytrerften verdorven. De Hooge Overigheeden waaren in der v^aiie

daad maar moordenaars en (traatlchenders van weegen haare ongerechtig-

heyd. De andere leefden in de grootfte zeekerheyd , vrydom , hovaar-

dye, gierigheyd, welluft, en andere zonden , daagelyks al voort. Zy
hielden opentlyk hoeren , hofnarren , guychelaars , aasfakfpeelders, en

diergelyk gefpuys. De armen daar en teegen moeden honger lydcn:

want haar geld beitcedden zy t'eenemaalaan prachtige kleederen , gebou-

wen, cieraad , en andere overtolligheyd en overvloed. Daar by dree-

ven ze noch den grootften woeker, en ze waaren met haare boosheydop
't hoog-

(h) Augultinus. (<) Chry(bflomu<; hom. 40. in Ebr. hom. Cl. in Joh. & Serm. 3. in Philipp.

Auguftinus i. de Civ. Dei cap. 12. (k) Chrylbltomus hom. in 1. Tim. & ad Gal. 1. Auguft.

(/) Chryfoft. hom. 4$. in Aö. & 31. in Joh. (m) SalVianus de Gub. Dei. (») Chryfoft. hom
19. in AÖ.&3I. in Joh. (o) Idem hom. ij. in Ebr. (ƒ>) Idem hom. 3 de incomprehenf. Dei
& hom.de Euchariftia. (q) Idem hom. 74. in Matth. & hom. 8. ad 1. Tim. (r) Salvianus
lib. 111. &iv. de G.D. (s) Chrylbltomus hom. 43. in i.Cor. (*) Idem hom.73. ïnMattK
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't hoogfte gefteegen. (//) Niettemin roemden zich zulke noch al Chrifie-

nen te zyn; (ja noch daar en boven de rechtgeloovigfte en heyligfte) die

in alle deeze en meerder grouwelen leefden. En in 't korte, het opreg-

te eerbaare leeven , was nu nergens meer te vinden , maar over al niets

anders als een geheel verkeert leeven te zien. (y~)

Zulks nu namen noch eenige weynige getrouwe Leeraars in achtó.

op fecit

daagen.

Zond

^0. dagen
na Paa-

fchen.

Vaften
voor
1'aafchen.

maar de andere lieten het niet alleen ongemerkt zoo heene gaan, maar ze

ontichuldigden ook zoodanige ergerniiïen na hun uytterfte vermoogen,

volgden in veele dingen dezelve na, ja vervolgden daar en teegen de an-

dere verftandige lieden op 't heftigtfe ; gelyk wy aan Chryfo/tomus noch

Daneihfyd zullen zien. Op de feeftdagen, daar anderzins ook de Heydenen noch

eerbaar en flil pleegen te zyn , wierden ook de leelykfte dingen zelfs

aangevangen, metzuypen, vreeten, danflen, ontucht enfpeeieiij het

welke ook zoo zeer vecle meede pleegden, die nogtuns Chtyfo/iomits zy-

ne Broeders noemde, en ook ofzyne meede-amptenaars en Kerken-dienaars,

ofandere zo genaamde Chriftcnen waaren. (V) Den van ouds af ingevoérden

Zondag vierden ze zoo gantfchelyk niet , dat ze die zonder eenigen

fchroom verwierpen, (a) en de andere aangeftelde daagen dachten ze

op 't befte te vieren , wanneer ze op dezelve alle woeftheyd aanltelden

,

gelyk 'er van de 5 o. daagen na Paajchen geklaagt wierd. Want het vie-

ren van deezen tyd, was nu , door een onverbreekelyk gebod , t'eene-

maal vaft geiteld. Even gelyk als de veertig daagen voor het Paas-feeft,

tot vaften waaren ingewyd, alhoewel ze eeven zoo weynig als de andere

wierden onderhouden. Doch anders hield men , booven de feeft-daa-

gen, m't voorgaande Boek opgetelt, de groot e Martel -week, eeven voor

Paajchen , (V) van gelyken de Figilien, voor 't zelve feeft. (d) Doch het

Paafch-ftefl vierden ze wel drie daagen lang , (e) en het Kers-feefi ree-

kenden ze voor het allervoornaamfte Fee/l van 't geheele jaar. Ook ftel-

de in deeze eeuwe Mamercus, Bijjchop vanFicnne in Frankrijk, tentyde

der groote Land-plaagen, zeekere beede-daagen , of Rogattunes aan , en

zulks wel drie daagen voor Heemelvaarts-dag , daar op zy ordcntlyk de

Litamen oplaazen , en 't volk alzoo tot het gebed dachten aan te dry-

ven, dewyl anderzins naauwlyks iemand zulks vrywillig deed. Qd~) JJe

gedenkdaggen der Heyligen en Martelaaren wierden al meede van dag tot

dag vermeerdert: en met veel meerder bygeloof, als van te vooren, be-

zwaart.

.9. Doch dat de Geeftelykheyd ten meeftendeele aan alle deeze mis-

bruyken wel de grootfte fchuld heeft gehad , zulks geeven niet alleen te

kennen, zoo veele openbaare betuygingen en klagten van andere opreg-

te mannen, maar ook de gantfche tyd-befchryvinge deezer geheele eeu-

we j en wel voornaamelyk het omftandig verhaal van de ftrydighee-

den ontrent den Godsdienft: want men kan wel lichtelyk afneemen wat

tyd , luft , of vermoogen de meefte vermeynde zielzorgers tot de gezee-

gende uytvoeringe van haar ampt , en waare voortzettinge van haare

Gemeentens, moeten gehad hebben , terwyl ze geduuriglyk onder mal-

kanderen hebben geplokhairt , geflaagen , gekeeven en gefcholden. En ge-

noomen, dat ze zich al eenmaal eenigen tyd ftil hebben gehouden, zoo
heeft haar doch 't bedorven gemoed ook veele andere zaaken aan de
hand gegeeven , zoo dat ze alle noodige zielzorge en fchuldige pligc

daar

(a) Idem hom. 46. & 87. in Joh. (x) Idem hom. 10. in Matt. 6. Nolite e!le ut hypocr.

(y) Lib. 1 11. adv. Vituperat. Vita Monall. (ij Chryfoll. Serm.8. de refurr. (*) Idem hom.
2. in Joh. (i) Idem Serm. de refurr. (c) Hom. 30. in Gen. (d) Augullinus cp. 19. (c,)Au-

gultinus xxi 1. de CD. c. 8. (ƒ) Sozomenus 1 ix. c. 20. Chryfoltomus Orat. de Fhilogonio.

1^) Sidonias Apollinaris lib.v. ep. ad Agrum & vu. ad Mamercum.

Rogatio-
nes.

Litanien.
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daar door t'eehemaal hebben vergeeten en laaten vaaren. De meefte be- }"\; ü

gonden zich nu in wcereldlyke handelingen en argliftigheeden te ver-

mengen, na groote ccrtytels, vermoogen , en voorrang te trachten, veel

geld en goed r'/.i.imcn te fchraapen , gemak en wel lult te zoeken, enz.

Daar beneevens ging nu inde Gemeentens alles veilooien ; en als men maar
een wcynig gevaar vernam , by 't fnvallen van cenen hoop Barbaaren, of
bypeft, en diergelyke j eoo zetten 't de huurlingen op een loopen, en
heten de arme lch.upcn in 't gevaar (teeken. Daar laagen dan alle de
uytterlyke oeffi ningen des Chriflendotüs : en indien men noch al iets dee*
de, dat liep op een bloot opus operatttm , mond- en fchyn-werk, of' by-
geloovigen handel uyr. \Vy zullen hier onder by de leevens befchry-

vinge der voorna.imlte Leeraars , eenige fchrikkelyke voorbeelden daar
van vcrncenien. Alhier zal ik flechts zommige algemeene verklaaringen
daar a{ ter needer (tellen : het overige vertoont onze Afbecldmge der eer-

jte Chnjtenen, in het ach'Jle Bock , wel voornaamelyk. Men ziet (zeyd MjitBfc
iemand re deezer tyd) hoe alles , door de oneemghcyd der voorjlanders ,

hi« v^
t'ecnemaal verwart en omgekeert is : zy hebben alles, door haare vyand-

fchap , verfchil, onbeftendigheyd > benydinge , bevreeftheyd , onmeededoo-

getiy muytery , ontucht, begeerlykheyd , hoovaardy, luyheyd, enz. bcdur-

ven: de mee(Ie ftellen zich teegen de minfte, die noch ten beften raaden , en

rechten dacr teegen met de vytzinmgfte aan/hagen en halsfttmgen eenzy-

digen zin. Ondcrivylen n'erd de Gemeente. Gods , en een ieder verftandig

man met ondeugd en befpottmge overlaaden.(h) Een Diaken waarfchouwde

Cbryfoftomus by den aanvang van zynen ampt, aldus, als zynen toekoo-
menden mcede-amntenaar: Gy zult dceze lieden dog nimmermeer tot vcr-

ccmginge konnen brengen ,'f en zy gy eenftok neemt , enjaagt ze al te zaa-
men -n'cg. (1) 't Welk de goede man daar na wel bevond, en daar over,
ender andere, met waarheyd , klaagde: De voornaamjte Priejiers zyn
nu door de magt en boosheyd der dnyjternijfen aangegrecpen. (k) Als meede,
Veele zy» Priejiers, tnaar ^eynige rechte : reële na den naam , maarwey-
mge w der 'Ji:aaih?yd. Q)

10. Op 't allcrduydelykfte openbaarde zich echter den Anti-Chriftby v<*™>kfr

het verval lene Priefterdom, zoo wanneer ze geene waarfchouwingen of *coomem

vermaaningen meer wilden toelaaten. Daarom maakten ze nu alle, die

haar bedryf maar eenigzins in twyffel wilden trekken , of met een vroom
leevcn befchaamen, buyten cenig bedenken, tot Ketters, enby demen-
fchen zoo zeer gehaat, dat niemand lichtelyk den mond meer opendorft

doen. Doch , daar ze niet by konden komen , die plaagden ze echter

zoo zeer , dat ze haare klachten wel haait vergaaten , of ze rulleden niet

eer, voor dat ze van hun ampt en alles berooft, ja ten lande uytgedree-

ven waaren. Zoo ftaat 'er van den vroomen Martintts ; Vat de Gee/le- o«uyg«>i

lyke in hem dit zelve vervolgt hr.dden , 7 welk ze by haar zelven met ge- Swu.""

vonden hadden , en hem ook met nadoen konden. Daar waaren ook geene

andere vervolgers gcvi'ecfl. , als alleen de Kerkelyke Ambtenaars, (m) Waar
door hy zig ook t'eenemaal van haar heeft afgezonderd , en nooit

meer op haare vcrzaamelingen heeft willen komen , nadien hy zulk een

grooten afbreuk aan de kragt zynes geloofs,in haare teegenwoordighevd

had bevonden, (ti) Gclyk ock een ander opregt Leeraar zyne eenvou-
Cjfl

.

voudige waarfchouwde ; Dat ze gantfeh niet met den Kerken-dunaaren

omgaan moeflen, vermids zy , door haaien omgang , alleen de zuyvere bc*

I.Deel. Aaa trog-

(h) Sulpicius Severos 1. ti. fine. (>) Socrat. vi. cap. 4. (k) Chryfoflomus hom- 34. Op.
Imp. in Mattli. (/) Idem hom. 43. {m) Sulpicius beverus de Yita Mart. fin. (») Idem.
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tragting der beyhge dingen t'eenemaal 'verhinderden. (o) Het geene Hie-

ronymus van de godloosheyd der Geeftelyken heeft gefchreeven , is uyt

zyne fchriften genoegzaam te zien, als die met heevige klagten en fcher-

pe uytdrukkingen al vry wel zyn opgevult. Een Schryver van dienzel-

ven tyd merkt meede aan , dat hy daar door groote vyandfehap by die

lieden op zyn hals gehaalt heeft , en dat andere door zyn voorbeeld,

befchroomder geworden zyn , om de waarheyd teverklaaren. (p) Augti-

Jlinns hing echter op 't laatft den mantel zeer na de wind , en wüde der-

halven nooyt recht uyt fpreeken , alzoo hy met de Donati/ten te doen

hadde, welker beklag hier voor is vermeld. Eevenwel hield hy ftilfwy-

gende ftaande, dat 'er veele kwaade Herders onder de Gemeentens waa-

ren, dewyl hy teegen haar bewyzen wilde , dat 'er nootwendig kwaade
en goede Leeraars moeften weezen, (q) En in eenen byzonderen Brie!,

aan den Biflchop Aurelms , bekend hy niet alleen de dronkenfehap,

twiftzugt, en de verdere bedriegeryen der Leeraars en toehoorders in

Africa , maar ook, dat 'er heel veel , ontrent haar leeven , met traanen

te beweenen was. Ja dat hy gedrongen was, om zig van de gemecnichap

eenes zulken lichtvaardigen Brjj'chops t'eenemaal af te zonderen , en ook
om teegen de Donatiften te bekennen , dat ontallyk veele Kerken-die-

naars, om haare zonden, uytgeworpen zyn geworden. De bittere klag-

ten van den opregten Salvianus zyn uyt zyne Boeken wel te bemerken ,

in 't byzonder van de gierigheyd, die hy, onder eenen vreemden naam,
uyt vreeze voor de geweld:pleegende Geeftelykheyd , heeft befchree-

ven. Daar hy onder anderen beklaagt -, Dat haare aangemaatigde hey-

ligheyd haar , neevens haare gronivelen , des te meerder deed befchnldigeu

,

en dat byzonderlyk de gierigheyd by den geenen heerfchte , die haar zelfs

Geeflelyke noemden. Eeven zoo als een ander zegd ; Dat de Priejlerseen

koophuys van de Kerk maakten , en op de floelen der Pharifeen, duiven te

koop hielden.
(
r).

1 1 . De gantfche befchryvinge der meefte Kerken-dienaars nu vervat een

zeker Schryver aldus in 't kort t'zaamen ; Zy zijn in haare bedieningen

traag, in 't tecgenfpreeken veerdig , in oproeren beezig , in liefde kout , in

't opjiooken magtig , in haat en wrok onverzettelyk ; Zy vermeeten haarde Ge-
meentens te bejtieren, daar ze zelve , na haaren ouderdom, wel dienden be-

Jliert te werden, (s) Niettemin nogtans hadden zulke luyden by de ge-

veynsden meeftendeel het grootfte aanzien en gewin, terwyl ze een yder
; aatjes na zyn eyge welgevallen lieten leeven. Daar door bevind men,
dat het onder de zoo genaamde Chrifteneneene gewoonte geworden was,
haare Kerken-dienaars te voet te vallen , de handen te kullen , en alzoo

haare voorbeede te begeeren. (/) Gelyk ze dan ook die geene niet ge-

noeg te roemen wiften, die de Geeftelyke recht eerbiedig bejeegenden,

als men zonderling leeft van Theodofius , en zyne Sufter Pulchena , die

daarom ook voor Heyhge luyden doorgingen, (ji) De Biflchoppen wi-

ften zig meede van deeze onderwerpinge by de Groote Heeren wel te be-

dienen, en haare begeerlykheyd en hoogmoed daar meede te ftillen. De
Bifichop Remtgitis gebruykte by den Doop van den Franfchen Kooning
Clodovaus deeze hoogmoedige en met eene ook afgoodifche woorden :

Pont colla Sicamber ! Incende quod adorafli : adora quod incendijli. Gy
Heyden , bnyg uwe hals (te weeten onder de Kerke , waar door zy dan
gemeenelyk de Geeftelykheyd verftonden) verbrand nu uwe Afgooden,

die

(o) Calïïinus 1. xii. Collat. 17. (ƒ>) Snlpicius Sev. Dial. 1. <

Epift.64. aJ Aurel.öc 2,16. It.1. m. cont.Lit. Petil.c. 37. (r) 1

(/) Sidonius 1. vu. cp. 9. (*) Chryfoit. hom. 16. in Rom. («)

c. 4. (y) Auguftinus cp. 209.
Chryfoftoin. hom. 13. in Mare
Sozom. ix. Cl.
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die gy aav^ebrcdcv. hebt: bid daar en tergen aan het geene gy verbrand hebt. \"\^-

(naamelyk de bedden en Kerken) (.\) Hy behield ook, van deezen

K' onig , voor zig zelve en zyne gezellen , zoo veel Lands , als hy te heyï.

\ r kon.ie omgaan j in zoo langen ryd , als de Kooning zyn middag-

fluap hield. Gelyk als deezen Kooning dan ook aan den /Jpoftel Petrus,

te Rome een gouacne Kroon , met eedcle gtftcenten bezet, toefchiktc,

den welken de zoo genaamde Geeftelyke Heeren in de plaats vanPetrns,

zig ook heel wel te nutte wiften te maaken. (y) Om nu van andere on-

relbaare bewyzen, aangaande de valtehe inzigten der Geeftelyke, byhaa-

rc handelingen , alhier te zwygen. Ook willen ze , een hoog gevoe-

len voor haar , by de mcnlehcn re maaken , en een duurzaamen ftaat
0n|!e _

voor haare orde te weece te brem;cn,en te doen vaft Hellen, dat de Ker- ""««J"»

ken -dienaars geene vrouwen zouden moogen trouwen, (c) Waar door Poett»**

01 k een grooten grond tot alle fchande en ontucht by de Paapen gelegd

wierd, daar af de volgende tyden weeten te fpreeken. Ik wil niet zeg-

den , dat 'er ook onder de Bifl'choppen zelfs zulke weetnieten wel ge*- onkunde.

weeft zyn , die niet eens haarc naamen konden fchryven , gelyk 'er xan

eencn Choor-BiJJcbop , en eene Onderling, op de Kerkclyke vergaadenn-

ge tor Epbefen , vermeld word. (a)

12. Om van de bezondere zoorten der Woeftvniers en Munnikken T"™k 'n
.

I
f ,

- en Mor.niK-

iets te melden , zoo is het niet te loochenen , dat 'er onder deeze nog keD -

wel eenige de befte Chriftenen zyn geweeft , in vergelykinge van andere

luyden in de weereld. Alhoewel de Hiftorien , van Cyrillvs , Theophi-

lus , en andere , ook wel eenige booze bedryven van zommige vernaaien.

Egter roemen vele geloofwaardige mannen van eenige haar afgezonderd,

ernftig, en ftil leeven , waar in zy haar hebben geoeflènt met allerleye

Chriftelyke pligten , ook van verlichtte en vroome mannen onder-

weezen en belherd zyn geworden. Dat ze daar beneevens ook vlytig

hadden gearbeyd, maar den overigen tyd met waaken, vaften, bidden,

en zmgen hefteed, ook anderzins zig voor bygeloof, en andere verzoe-

kingen , zoo veel als hen moogelyk was , hebben gewagt , ep voorge-

zien. (£) Het welke ook zoodaanige gefchnften nog uytwyzen, die

men van der zei ver leevens maniere nu nog in handen heeft, (V) Ge-
lyk als daarom meede,in deeze eeuwe een ontelbaare meenigtevanKloo- ^ou*"
fters is gebouwt, inzonderheyd in 't Ooften, zoo dat 'er in Egypte» meer
vi.n de zelve zouden zyn geweeft, als fterren aan den hcemel. (d) Ver-

mits de menfehen byzonderlyk een goed werk , en gedachtenis waanden
te ftiehten , wanneer ze zoodaanige huyzen deeden bouwen} gelyk zulks

ook van voornaame perzooncn te zien is, als van Pttlcheria , des Key-
zers T/wr/0/f* Zufter, neevens Olytnpias , en meer andere. Dog deSchry- Dritroor-

vers vernaaien van dnederleye zoort deezcr luyden : als d'eene , die by m"»,'."™.

eikanderen woonden , en alles onder haar gemeen hadden, en die daaren

booyen haar met vaften en arbeyden booven maaten uytmergelden. De
andere, die alleen in een kleen hutje, of in gaaten en hooien der Wou-
den , en by de wilde Dieren , haar onthielden. De derde , die in de
WilderniiTen aan geen gewis geweft verbleeven , ook geene kleedercn

afzonderlyk aan hadden of hielden, zoo dat ze hitte en koude , ja alle

ongemak uytftonden, ook met wortels en kruyden alleen haar leeven on-

derhielden. Daar men dan nog de vierde zoort ging by voegen, van de
Aaa 2 zul-

(x) Gre?or.Turonenf (/l Hinemarus V'ita Remigii. (z) Leo M. ep. ad epifcopos Cam-
paniac ep S4 St. Concil. Ca'rthagin. 1 v. c. 3. & Toletan. c. 1. Turonenfe c. 1. Innocentius ap.

Yiclricium & Exupcrium. it. ep. i 1. (<i) AS. 1. Concil. Ephcfini. (b) Auguftinus L. de Mo-
ribus Eccl. & dejklor. Monach. (0 I<

4em &Ctffanus Inllit. &Co!lat. (</) Chryfoftonnis hony
8. ia Matt.
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j«r cd. zulke, die na lange oeffeninge der eenzaamheyd, en de vermeende doo-

dinge van haare geneegentheeden , weeder onder de menfclien zig begaa-

ven , en met de zelve verkeerden , met meeninge , dat haar geene yeriey-

Lofd« dinge of verzoekinge altoos meer zou konnen ichaaden. (>) Inzonder-

héyd"
m" heyd hield men nog veel van het woeftyniers leeven, 't welke Chryfofty.

mus een Lufthofs leeven noemd, daar in de luyden als Engelen leefden.

(f) Een ander getuygd van haar, dat ze geduuriget'zaamenfpraaken mee

God onderhielden , (jg) door dien ze geitaadig , met betrachange van

Goddelyke dingen beezig,en van allen ommegang met de menichen t'ee-

nemaal afgetoogen waaren. (£) En, uyt lieden van zulke manieren van

leeven , nam men daar na zomwylen de Kerkelyke Voorftanders , die

ook, booven allen anderen, beft bevielen
; gelyk als het van Chry/ojlo-

mus , en andere wel bekend is. In voortyden bragt eenzoodanigen Woe-
amon. ftynier, Sirncon genaamt, onder den Keyzer Theodofius , deeze nieuwe

leevens wyze in de weereld , dat hy voor hem , by Antiochie een

kleen huysje op een grooten pilaar deed bouwen , en daar in dertig jaaren

toebragt , ook van niemand daar in verhinderd kon worden , waar door

hy derhalven in een bezondere hoogachtinge by groote en kleyne is ge-

koomen , en geen gering ontzag en aanzien by den Keyzer zelfs gehad

Daniei. heeft, (i) Zyn leerling Daniël volgde hem, neevens andere, na, die

daarom ook Stylites werd genaamd, (k)

{e) Euagrius i. 28. Caffianus Collat. xux. c.4. (ƒ) Chryfofl.hom. 8. in Mauh. (g) Au-
guftinus L. de Mor. Eccl. c. 31. (h) Caffianus Prxf. Collat. (»') Euagr. 1. 13. Nicephur. xiv.

c.fi. Theodorus Leöor. 1. (i) Niccph. xv. c.n.

D

HET DERDE HOOFDSTUK.
Van de voornaatnfte Leeraars en Schryvers deezer Eeuwc.

§• 1.

E overige gefchiedeniflen van deeze en de volgende tyden , wil ik

nu, in de befchryvinge van der zelver voornaamfte Leeraars , Ker-
kelyke vergaadenngen , en zoo genaamde Ketteryen, te zaamen vervat-

ten, dewyle dog alle aanmerkenswaardige dingen op een van deeze drie

flukken haaren loop hebben. Onder de eerfte zal ik alleen de zulke uyt-
iiet leeven zoeken , die door haare Schriften , nu nog bekent zyn. Alwaar ik Hie-

nymus. fonymus booven aan ftelle , vermits hy meelt nog in de voorige eeuwe,
onder Theodojius de Groote heeft gebloeyd , en onder Julianus te Rome
geftudeert. Dog hy is van Stndon, een ftad op de grenzen van Hungg-
rye en Dalmatie , geboortig geweeft, en hy heeft, in zyne boek oeffenmg
binnen Rome by den bekenden Letterkonflenaar Donntus z^nentyd meeft

Sn«n.'
ff(!

' ^n Heydenfche Boeken , na de gewoonte van die Eeuwe , toegebragt.

Van daar is hy gereyft , voor eerll na den Rhyn , daar na ontrent door
geheel Frankryk, en eyndelyk is hy gekoomen in Syrië , alwaar hy van
een bekeerden Jood de Hebreewjvfche taaie heeft geleerd. Zoo gantfehe-

lyk zyn ook , toen ter tyd , in plaats van de noodigfte fpraaken , en-
kele Heydenfche zaaken den armen Jongelingen voorgedraagen. Aldaar
heeft hy vier jaaren lang in Geeftelyke oefFeningen, met vallen , waaken,
en bidden, befteed, dog inzonderheyd met leezen, terwyle hy den By-
bel geheel en al van buyten geleerd, en zig zeer overdeuytleggingender

zel-

* (Hieronymus lib. 11. Comm. in Ezech. & Apol. in Rufin. H. ep. ad Florent. Geront. &
Euftoch.
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zelver vcrmoeyt heeft, daar in hy ook naderhand overvloedig heeft ge-
}"'fi

n -

arbeyd. Dog daar op is hy door Epiphanius , na Rome ontbooden , èn
aldaar zou bekent geworden, dat men hem ook meede waerdig heeft ge-

houden, om oa 't atiterven van den Biflchop Damafus des zelfs plaatze

tebtklecden. Maar vermits hy de boosheyd der Gecitelykcn in zynfehry-
ven aan dcjongvrouwe Jz.11/i1trhmm na verdienite ontdekt , en anderzins

niet na luarc pyped heeft willen danfl'en , zoo verkreeg hy van dien tyd
af geen e bcvorderingc meer. baar en teegen lalterden die ongeeitclyke Vcrv

heeren dapper op htm , als of hy met de voornaamlte vrouwen , Paula , Koomfch»

Melanta en andere , te doen hadde , den welke hy een ftil eenzaam lec-

vcn hadde aangepreezeu. Daarom maakte hy hem, uyt mifnoegen, van
Rome weeder weg, en toog na Bcthlehem in PaUjtnu , leerde aldaar veel

van de Rablr.ntn , en bragt nog twintig jaaren toe in 't verklaaren des

ls y en de beftieringe van een Klooiter, dat J'auia hadde laaten bou-
wen. Waar door hy ook zoo beroemd wierd, dat hy als een Godfpraak
in de Sehnfrgeleerdheyt gehouden wierd , door dien de andere Leeraars

in de Chriltcnheyd by na doorgaans niet meer bekwaam , en niet eens in

de Letteren der Schrift ervaaren waaren, gclyk deeze nog altoos geweeft
was. (a)

2. Na de natuurlyke aart en gefteltenilTe zynes lichaams , moet hy z >
,,c " r y-

zeer hitzig van hoofd, eygenzinnig , en daar door hardnekkig , en taa-
'g

melyk hoog van inbeeldinge, zyn geweeft. Inzonderheyd heeft hy zeer

gaarne op dé menfehen geicholden , en op een fchimpige wyze die door-

geltreeken, zoo dat zyne ftrydfchnften dieshalven ook niet wel zonder
ergernis te leezen zyn , alzoo hem zyne teegen ftreevers meermaalen voor

een fmaalenden , loogenachtigen , en loozen man hebben uytgemaakt.

(/>) Men moet zig over zyne onbedwingzaamheyd in zyne hertstochten Heftig-

ten hoogften verwonderen , wanneer men aanmerkt , hoe hy Rvfinns en
e

'
'

andere, zoo hard en geheel op zyn Heydenfch handeld , haar de fchan-

delykfte toenaamen geeft, en alle deftigheyd en ernft daar door vergeet.

Desgelyks hoc onbefchaamd en hoogmoedig hy in 't verketteren is ge-

woel! , wanneer hy aan "Jovminnv.s^ Vigilantiut , Lucifer ,Joharmes Hie-

ro/'olymitarms, Rufinui t en meer andere , om geringe , ook dikwyls om
gantfeh geene oorzaaken , de grootite ongeleegentheyd en vervolginge

toegebragt heeft. En deeze fhmme hertstochten en gewoonte.ns, hebben
ook zyne fchryfwyze recht ruw, grof, lcherp enonvriendelyk gemaakt. Ja
alle zyne fchriften by na wyzen uyt, dat hy weynig van liefde , vernee-

deringe, en befcheydenheyd heeft gehouden , en dat hy zig veel meer
op zyne vaardigheyd, en aangeboorene gaaven verlaatende, op de luy-

den los is aangevallen , die daar meede heeft overftreeden , en zig zelven

alzoo een groot ontzag te weege heeft willen brengen. Gelyk men ook,

uyt zynen itryd met Augti/iinus , wel kan zien , dat hy hem , op zyne
groote erVaarentheyd , ouderdom, en diergelyke, zeer beroemd, en den
zelven alzoo vry wat vinnig en verachtelyk bejegend: niet teegenftaan-

de Augvjimits zig zeer onderwerpt , en hem pluymltrykt. Hoe heftig TcK-n(*i-

hy ook op Origcnes , hoewel al 200. jaaren te vooren verdorven , is uyt-

gevaaren , zulks wyzen zyne fchriften nu nog wel aan. Hy beroemd
zig zelve , dat hy den nyd en vloek van de geheele weereld teegen Ort-

genes berokkent heeft. (Y) Dog dat was de gewoonte van die tyden ,

toen men meende den heemel te verdienen, wanneer men andere lieden,

door verbanninge en verdoem ingc, in de helle zocht teftooten. Eneven-
Aaa 3 wel

(a) Idem cp. ad Principiam, Afellam, Pammach. & Occan. (l>) Hieronymus ep. ad Afclt.

(1) Idem Apol. ad Rufiu.
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teegenfpreckers ook voorwierpen. Dog uyt dezezyne vyandlchup teegen

de zaaken van Origenes fproot zynen onverzoenelyken haat teegen Rufi-

nus s Johanucs, Biflchop van 'Jeruzalem, en de andere , welke hy ook*
tot grocte ergerniife , in openbaare fchnften , op 't grouwzaamfte ten

toon ftelde, en door geenerley middel tot verzoening te beweegen was.

Waar teegens hy met de bekende , en booven befchreevene Ketter maa-

kers Epiphamus , Theophilus , Damajus , en anderen zeer goed vriend

was , dewyle haar zin en geheelen toeleg zig wel t'zaamen fchikten.

Maar hy ftorf in jaar 420. onder 'Iheodofius den tweeden , in 't 91. jaar

zynes ouderdoms.

ZyBe 3. Zyne fchnften werden aldus door de Geleerden onderfcheyden

,

rchnfien. fa^ ze a lleenelyk deeze navolgende voor oprecht erkennen , dieshalven

ik, om kortheyds wil, de andere overflaa, en flechts die alhier ftellen

zal: naamelyk, 1. Twee en veertig Brieven , uytgenoomen die aan Cc-

ïantia , eenen aan Apronius, en twee aan Theophilus , gelyk ook eenen

aan Augujtimts , en anderen. 2. De naamrol der beroemfte Schryvers..

3. De voorreede over de Boeken des Bybels, en allerhande verklaaringen

van de vraagen daar uyt. 4. De uytleggingen aller Propheeten, des Pre -

dikers Salomons, van Matthetts, de Brieven aan de Galaters , Ephefers ,

Titus en Philemon; de overige uytleggingen houd men voor verziert en

ondergefchoven. 5 . De overzettinge der Pfalmen uyt het Hebreeuwjch,

en van de Ëfebreeuwfche plaatzen. 6. Het Latynfche Boek van Didy-

mus , over den Heiligen Geeft. 7. Het Chromcon van Eufebius 'm\La-
tyn, en tot het jaar 380. toe uytgeftrekt. 8. De ftrydfehriften teegen de
Luciferiaanen , Arrtaanen, tnPelagiaanen , tegen Origenes , 'Johannesy

Helvidius , Jovimanus , Vigilantius, Montanus , Rufnus , enz. Deeze
fchnften nu geeven iemand wel veel narigting van de voorvallen, en an-

dere dingen zyner tyden , en inzonderheyd zyne Brieven , de Ca-
talogus en Chronicon. Maar zyne uytleggingen willen aan de verftandi-

gen niet altyd wel gevallen, waar-in hy ook opentlyk zyn eygen zin en

invallen , meer dan de waarheyd , heeft gevolgt , en het waare verfrand

der Schrift, met een hoopen Allegorien en vernuftige befluytingen ver-

keert, gelyk Lutherus zelve daar ook over klaagt. En mag hem wel
gewiffelyk de waan , dien hy van hem zelve , uyt den onvoorzigtigen

roem van andere menfehen, heeft gehad, daar toe hebben verleyd, dat

hy wel meer tot ontzag gefprooken, en alzoo maar wat heen gefchree-

ven heeft, alleenlyk om den geenen , die zulken arbeyd van hem vor-

derden, genoegen te geeven. Waar door hy dan niet recht , en metbe-
hoorlyke nadruk, en kracht, de zaaken onderzogt heeft , als 't welke nu
wel meeft by de Schryvers van deeze tyd al verlooren was. Onaangezien
nogtans dat hy hem op de rechtzinnigheyd met alle magt heeft bevly-

tigt , en daar voor al de daagen zynes leevens geftreeden
, ja byna ter

dood toe geyvert, zoo heeft hy egter niet konnen verhoeden, dat men
Dwaaiin- hern met zeer veele grove en gewigtige dwaalingen heeft aangeweezen.

Daar door hy den nakomelingen een voorbeeld heeft nagelaaten, dat

ook de geene, die de naauwkeurigfte en regtgeloovigfte Leeraars willen

weezen , nogtans van diergelyke dwaalingen niet t'eenemaal vry zyn.
Alzoo verwerpt men in hem, dat hy de voorzienigheyd Gods, over de
geringfte dingen , heeft geloochent : dat hy vaft gefteld heeft , dat 'er

niemand zonder zyn eygen wille , zaalig wierd , dewyle de menfeh een
vrye wille hadde. Dat de verzoeninge van Chriftus ook den Engelen en
verdoemden zelfs heeft geholpen. Dat den Echten-ftaat geenzins tepry-

zen
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zen is ; en ook, d.u liet tweede en derde houw e! yk geheel en al hoererye \l"^
} -

is, enz.

4. Augiiftinv.s kwam aan zoo grooten gelecrdheyd , als Hieronymus Lccvcnvji«.

hadde, byzonderlyk in de fpraaken , heel veel te kort>"t welke hem ook nu"

gu

van vcelc dingen, byzonderlyk \an al tegrooten vrytteedigheyd ïnuyt-

leggingefl en inftcllingcn, veel te rug heeft gehouden,. Anderzins heeft

hy al meede in zyn jeugd de Heydenlche Boeken eeven zoo wel in de
Schooien moeten leeren, met ter zyden zettinge van 'rwaare Chrijlen-

dom> daar van hy naauwelyks eeri weynig by zyne vroome Moeder, Mo-
incii) begreepen hadde. Hy moeit zich verderop de Redeneer- kon/l leg-

gen , en met het bock van Ariftoteles zyn hoofd breeken , door dien hy ,

tut Carthago een voorfpra.ik wilde worden. By welke oefteningen hy
derhalven een heylloos leeven voerde , en eyndelyk , geheele 9 Jaaren

lang het met den ManichAen hield , waar van hier voor , in ons derde

boeic, nu al is gehandeld. Dbg van dezelve heeft hy hem ten laariten

allengskens t'eenemaal ontrekken , door dien hy gepne groote geleerd-

heyd by hen vond. Daar en teegen geraakte hy , door de welfpree-

kentheyd van Jmbrofins, dien hy uyt nieuwsgierigheyd tot Milaan noor-

de precdiken, in een twytleling, over zyn tot nog gevoerde leevens toe-

itand. Als hy daar op eenmaal in een Hof eenige Kinderen deeze woor- E -k«^-

den hoorde zingen, (la op en lees ! zoo nam hy zulks voer een Godde-
lvke roepinge aan, floeg den Bybel op , en zag terltond in den eerlten

opflag de woorden uyt Rom.xn 1. 13. 14.. Niet in vreeten enzvypen ,cnz.

Hier door wierd hy bewoogen , om zyn leeven te veranderen , en zich

waarlyk tot God te bekeeren ; hy het zich dan ook tot Milaan doopen

,

bcneevens zyn onechte zoon Adeodatus ,en zyn vriend Aliptus; hybragt

daar na drie jaaren toe op zyn Land-goed , en wierd daar na tot Hippon

in Africa een Ouderling, en ook wel haalt den Bi/Jcbop Valerius tot

noodhulp by gezet , en na de^zelfs dood , trad hy volkoomen in zyn *«&.

plaats. Zyn byzonder leeven bragt hy zoo over , dat hv, met een ge-

geifchap van jonge lieden, m Kerkendienaars, als in een Kloofter, bin-

nen zyn huys leefde, en in zyn ampt groote vlyt en yver aanwendde, (d)

Gelyk men dieshalven ook uyt zyne ichriften en werken , een taamelyk

befcheyden, voorzigtig en ernftachtig gemoed erkennen kan , inzorr-

derhevd zoo lang hy niet in ftrydigheeden verward , en noch niet van

anderen in teegenwoordigheyd gcroemt en verheeven is geworden. Dog
naderhand , als hy in grooten roep en aanzien by den meeften hoop tmge.

kwam , byzonderlyk nadien 'er weynig bekwaame menfehen in den Ker-

kendienlt meer waaren , en hy ook daar na in yver teegen de Ketters ge-

raakte, zoo liet hy zich dikwils door zyne neygingen wel merkel) k ver-

leydcn. Waar toe hem zyn fpitsvinnig vernuft tot een recht i'waard

veritrekte, door het welke hy ook de openbaarlte dingen noch tebeklce-

den, verdraayen, en fchynbaarlyk te beweeren wille. Alhoewel hy ook
wel mecnigmaal een zeer fiecht genoegen gaf , wanneer zyn voorite 1 maar

een weynig na de waarheyd wierd beproefd. Daarvan hier vooren by de

Donatfjlen breeder werd gefprooken.

5. Maar, nademaal hy leefde in een tyd , in welke inzonderheyd de St^dig-

rechtgeloovige met de Donanflen, Pebgiaanen en Arriaanen , veel ver-
heeden

fchil-reedenen hadden, zoo gebruyktcn ze hem met voordagt , om dat

ze hem daar toe voor heel bekwaam aanzaagen. Daarom porden ze hem
niet alleen geduurig aan , om teegen de Ketters te fchryven , maar zy

zetten hem ook over al voor aan , wanneer'er iets aan 't Hof, op Ker-
ke-

(
;
) Auguftinus Libris Confcli. Poflidius in Vita Augufl
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?o"d
CD' kelyke vergaaderingen, en andere, teegen de zoodaanige te doen was.

Gelyk hy dan daar na zynen meeften tyd ook met zulke ftryd-zaaken

toebragt, en zich, voornaamelyk bemoeyde met den ellendigen toeftand

der Kerken , en in 't byzonder der Geeftelyken , te verfchoonen , op dar

ze nog by de eere blyven mogten. Achter zyne heusheyd entoegeevin-

ge aan de Ketters, verborg hy gemeenlyk zulke aanflaagen en inzichten,

waar door hy haar daar na te meer op 't lyf meende te komen, alhoewel

hy, volgens zyne verhaal-fchriften , met alle zyne wederleggingen, wei-

nig of niet heeft uytgerigt. In 't boek van de Ketterye nogtans (zoo

't anders het zyne is) merkt men wel een flecht oordeel, en nog weyni-

ger geweeten. Ten minften is het zyne andere Boeken gantfeh ongel) k.

Hy is eyndelyk in 't 76. jaar zynes ouderdoms geftorven , indenjaare43o.

eeven wanneer de Stad van de Wandalen en Gatten beleegert wierd , en

hy alzoo de algemeene Üxaffen over de groore boosheyd zyner toehoor-

schrifcen.
deren en meede amptcnaars heeft moeten beleeven. (V_) Zyne gefchrif-

ten heeft hy zelfs by nazieninge verteekent, en beftaan de zelve , na de

ftryd-boeken teegen de He.ydencn , Jooden, en alle Ketters, uyt verklaa-

ringen der Schrift, uyt Sermoenen of gedaane Predicatien , ook uyt oef-

fening- en zeede-boeken. De befte en leezenswaardigfte der zelverzyn,

de 13. boeken der Biegten , of bekentenis zynes leevens , welke ook,
neevens het Handboekje, herten-gefprek , en heilige bedenkingen in 't

Hoogduyts gedrukt zyn, alhoewel deezelaatfte wel de zyne niet mogten
wezen. Voorts de 4. boeken van deChriftelykeleere, een van 't Geloof

en goede werken, een van 't Geloof en belydenis, een van den Chriflc-

lyken kamp, van de werken der Eenzaame , van de Catechifmns Icere,

van 't geduld , van de onthouding , van de nuttigheyd des Weduwen
ftands. 2. Boeken over de predikinge des Heeren op den Berg, van de

beftraffing en genade , van de Chriftelyke tucht , gelyk ook de meefte

Sermoenen, voornaamelyk de 1 24. verhandelingen over Johannes, en de
uytleggingen der Pfahnen. De brieven dienen wel tot verhaal-fchrif-

ten der zei ver tyden , en andere dingen. Ook de 22. Boeken van de
Stad Gods werden by de Geleerden, om de meenigvuldige geleerdheyd,

in hooge waarde gehouden. Voor 't overige ftaat men hem billyk wey-
nig gezag in geloofs-zaaken toe, dewyl hy ook zelfs bekent , dat hy
dwaalen konde, en dat men hem daar in niet behoefde te volgen, der-

Dttrjaiin- halven hy ook zyne misflagen heeft beleeden. (f) Gelyk als ookderegt-
geloovige veele groote dwaalingen in zyne fchriften allenthalven hebben
aangemerkt, als, van de verdoemenis der ongedoopte kinderen, van den
toeftand der zielen na den dood , van der zelver reyniginge door een

vuur, van de rechtveerdiging door goede werken, van de genaade, van

de vrye wille, enz.

oiryfofto- 6. Johannes , met den toenaam Chryfojicmus , is noch , ontrent

het eynde van de voorige eeuwe , meed onder Arcadius en Honorius be-

kend geworden. In zyn jeugd heeft hy, na het toenmaals boos gebruyk,

de Heydenfche Hoog-leeraars Libamus en Andragathnts gehoort, van
de eerfte heeft hy ook de Reedekonfl geleert , daar van hem ook zoo veel

ydelheyd en overtollige praal-woorden aanhingen , die de werkingen
Gods in 't voordellen van Goddelyke dingen , zeer verhinderden, (g)
Hy heeft ook tot Atheenen een tyd lang geleer-oeffent , en dewyl hy tot

het voorfpraaks ampt, daar toe men hem gaarne vorderen wilde, geenen
luft hadde , zoo begon hy den Bybel heel vlytig te leezenj hy wierd ook

tot

(f) Poflïdius. (ƒ) Auguftinus pref. ad L.Retrad. & ConfefT (g) Socrat. vi. c. 3. So2om.
nx. c. 2.

gen

mus,



III. Hoofdt
1. HISTORIE. 375

tot Antioc'nc , cerft een Leezrr , d.vir na Diaken , en , na. dricjaaren, £"£?'
Onderling by de Gemcynte. (h) Hier op wierd hy ontrent het jaar 397. Lc,r.imp .

eenilcmm.g tot Biffcbap van Lorijtdunuopolcn verkoozen , en teegen zy- tcn

nen wille van den Kcvzer daar hecne gevoert. (1) Uyc kragt vin dit be-

roep wilde hy mecde zyn ampt gctrouwelyk waarneemen , en hoewel hy
meede zyne zw.ikhecdcn over hem hadde, zoo. liet hy het nochtans zyn
voornaamlte werk weezen, de vlytige opzicht over de Gcmeentens, de zyq»iyi

noodige bcft.afnnge van de gantfeh verdotvene Chriftinen , enderzelver
< penbaare zonden: de affcluiiingc der ingebrookene misbruyken, en do

rige pligten van een regtzinnig Leeraar , waar af hem de Schryvers
cenltcmmig een goed getuygenjs geeven. Voor zich zelve voerde hy

1 ingetoogen onbcrilpelyk leeven , hy was ook uyttermaaten vlytig in a°j$je*
't loeren, en andere verrichtingen , hy onthield zich van alle overvloed in vcn -

g.iiterycn en diergelyke dwaaslieeden , die toen ter tyd , by den Predik-
it , wel voor een geoorlofde verkwikkinge voor gegeeven wierd. (£}

En eeven daar meede verdiende hy by dezelven en andere fchyn-heyli-
gen, den grootten opfpraak. Daar by kwam noch, dat hy denverkeer-
den Geeftelykcn haar boos leeven , onweetenheyd , luyheyd en verdere
grouwelen, ernftelyk voorhield. Dieshalven moeft het nu heeten , dat
hy al te fcherp ging, alles te naauw wilde zoeken, en wat nieuws enby-J

'zonders ter ba \:i brengen. (/) Zulks nu wierd veroorzaakt , doordien
hy by't aanvaarden van zyn ampt, rerftond de Geeftelykheyd daar toe

Zecht te brengen , dat ze leefden gelyk ze behoorden. Eri, die zulks
wilde volgen, floot hy van de Gemeente uyt. (m) Indien de Caii-

atdaten en Kerken-dienaars zelfs in de ondervraaginge niet konden be-

ftaan, of anderzins zich kwaalyk aanltelden, wierden ze tot den dieaft

niet tocgelaaten. Ja, wanneer hy eenmaal vernam, dat in de nabuurige
en _. 'c Gemeentens veele van haar door gunft en gaaven tot Bif-

Ichoppen geworden waaren, reysdè hy zelfs na Ephefen toe, en zette 13:

der zclvcr op eenmaal af, en andere in haare plaatzen. (») Ook ver-

lchoondc hy denGrooren aan 't Hof, ja den Keyzedyken perzoon zelfs

niet, maar hy beftrafte de Keyzerrinne opentlyk, over haare zonden. (V)

En nadien ze een Wynberg met onrecht aan haar hadde getrokken t
Helde hy haar 't zelve voor oogen. (p) Hy had ook anderzins,

met de groote bedienaars , Eutropnts , Cjayna , en andere , veel te

doen. (qj
7. Daar door nu moeden hem wel zeekerlyk vervolgingen overkoo- v^rvoigin.

men, die ook meer als al te veel aangingen, doordien de verbitterde hém"
êcn$

Geeftelykheyd niet geruft was, voor dat deeze oprechte man uyt den
weege waare geruymt. Hoe de Diaken Serapion hem voor zyne booze
Amptgenooten heeft gewaarfchouwr, hebben wy in 't eerfte Hoofdftuk
getoond. Daar zochten de godlooze Pnefters allerley geleegentheydi
om aan hem iets te berifpen. Wel haaft gaf men hem den naam, dathy
een vreemden haan was, die niet dan wat nieuws zocht in te voeren.

Ja ook, dat hy zoo hovaardig was , dat hy niet eens met de menfehen
eeten wilde, alleen om dat hy geen luft hadde in haare vreet- en dnnk-
gelaagen , kransmaalen en andere fmullery , boven en onder te buyte-

len. (;) Dan was het , dat hy een gcheele heerfchappye zocht op te

richten, om dat hygaarnealles recht hebben wilde. Dan weederom , dat hy
I. Deel. B b b met

(h) Georgius in Yita Chryfoft. Sot-u.vi. c. 3. Niccph. xiu. 2. {>) Georgius 1. c. Theo-
doritus v. c. i3. Sozom. 1 1 x. 1. (i) Idem ibid.öc c.9. Socrat. vi.c.if. Georgius in Vita. Chry-
foftomus in homiliis. (/) Socrat. vi. c f. iy. 18. \m) Thcodoritus v.c.10. («) Sozom. 1 uc.

c. 6. (o) Idem c. 16. (ƒ>) Nicephor. Xi,U . 1 3. [q Socrat. yi.c.ij'. (r) Palladius in Vita
Chryfott. Socrat. vi. c.4. Sozom. ux.c.9. Niccph. xm. c.9.
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j«f€D. met een zeckerc vrouwe, genaamd Olympias , in 't heymelyk gemeen-

schap hadde, en wat zulke laiteringen meer waaren , die by de godde-

looze Preekheeren gemeen en bekend zyn. Maar deeze verbittermge

tegens hem , brak met 'er haaft in openbaare vervolgingen, en de grou-

welyklte handelingen uyt, daar door den onschuldigen Chryfoftomus zyn
leeven eyndelyk laaten moeit. Van de grouwzaame handelingen van

Epiphamus en Theophilus teegens hem , hebben wy aireede in 't vierde

Boek verhaald. Maar de voornaamite oorzaak van de woede teegens

hem, was, als gezegt is, zynen grooten yver teegen de vervallene Gee-

itelykheyd , die hy weeder te recht wilde brengen. Hy hadde onder

anderen een BifTchop van Gabala, genaamd Severiantts , van zyn Ampt

fbh

and
vn argczet J dien de Keyzerinne Eudoxta zeer lief hadde. Deeze dan hit fte

Eudoxia den BiJJ'chop teegen 'Chryfojiomtts op, die hem doch, wegens zynefcher-

hem?
ns

pe ftraf-preedikinge, te vooren al vyandig was. Dewyl zy nu over haar

Gemaal, Arcadnis, den meefter fpeelde , zoo ving ze den volgenden
handel teegens den anderen aan. Daar was even den allarm-blaazer Theo-

Kttkeiyke phdus van Alexandrie op zyn Slot ; deeze moed op 't aanltooken van de

r^teèsVn Kcyzerineen Kerkelyke verzaamelinge teegens Chryfojlomus aanftellen,
chryfoito- daar voor hy, door den Keyzerlyken Notaritts, gedagvaart wierd. Als

hy nu niet verfcheen , wierd hy voor hartnekkig verklaart, en na 3. daa-

lingfchapi gen , op des Keyzers bevel , in ballingfchap gevoert. (V) Doch het ge-

meene volk was wyzer, als de Regeerders in den geeft- en weereldlyken

ltand, en beklaagde het onrechtvaardig onthaal van haaren getrouwen
Opziender. In 't korte, daar kwam een oploop in de Stad , zoo dat

En htrftei- q\q yyanden van Chryfo/lomus , uyt vreeze voor ongeleegentheyd, en om
haar kwaad geweeten , hem zonder uytftel weeder brengen en heritellen

moeften.
Yvcrtee- 8. Hier op voer de Man voort, met, zonder ophouden , het zyne
boosheyd wel en getrouwelyk te verrichten , en 51 't geene hy ftrafbaar zag , op te

ïeVinne." haaien. Nu was 'er na by een Kerk, het beeld van de Keyzerinne op een

grootè pylaar gezet, daar by het lichtveerdig gezelfchap degrootftedar-

telheyd bedreef, met danflen , fpeelen en fchreeuwen , en daar door men den

Kerkendienft niet flechts verzuymde, maar ook verhinderde. Daarover
yverde hy nu opentlyk, en hoe meer het de Keyzerinne verdroot , die

het voor eene befpottinge haar aantoog, hoe meer hy met vermaanen en

beftrafFen aanhield, daar hy onder anderen haar by herodias , en hem
zelve by den vervolgden Johannes niet onbillyk vergeleek. Hier waa-

ren nu weederom zyne vyanden in aller haait met een andere Kerkelyke

vergaadering in de weer, (want van Hooge Schools-verantwoordingen en

Kerken-raad wilt men toenmaals noch niet) waar in ze hem het Bisdom
weederom afweezen. Ja die vertwyrFelde boosaardige Geeitelyke, nee-

moordé
de vens ^er ze ^ver Hofluyden , fchikten heimelyk gehuurde moordenaars

raarsbyde aan hem, die hem ook omgebragt zouden hebben , ten waare vier van
e

' zyne vrinden haar teegen gefprongen waaren , die nochtans van de Ban-

diten ellendelyk ter nedergehouwen wierden. OndertuiTchen bleef Chry-

fojlomus binnen zyn huys, en onthield zich van alle verrichtingen, want
hykonde doch van de vergramde Paapen, die op der Keyzerinne onkoften

uyt vreemde plaatzen zich aldaar by een vervoegt hadden , geene ruit

hebben, terwyl zy, onder den naam van eene Kerkelyke 'vergaaderinge ,

den Keyzer zoo lang aan de ooren lelden , tot dat hy hem wederom in

ballingfchap verzond , na Cucufus , aan den Pontus Euxinus. Waar by

hy alleenlyk zich daar over beklaagde, dat hy onverhoort , zonder eenig
oor-

(s) Socrat. vi. c. 3-4.5-.10. feqq. Soiom. nx.c. 6. ad 18. Nicephor.l.c.



ÏU.BoofdJt. HISTORIE. 57;

oordeel en recht , 't welk men de grootfte misdaaders toeliet , verwee- Jóïof
0,

zen was geworden. (?) Doch, nadien 'er een grootcn brand in dien tyd
in de Stad onrttond, zoo fchoofmen de fchuld daar van op zyne vrien-

den , leyde derzelver veele in de gevangenis , voerde ze voort op den zynl?
,

pynbank, en verwees haar na allerhande woefte plaatzen, ja men handelde
y"eadw''

haar andtrzins noch erger , als te vooren de Martelaars waren mishan-
deld van de Heydenen. (?/) En 't geene nog fchrikkelyker was , deeze
fchoone Chrijlenen gebruyktcn hier toe een Heydenfchen Richter , die

veele van haar ter dood deed martelen , ook andere voornaame perzoo-

nen op 't (chandelykfte -mishandelende. Cs') De krygs-knegten vielen

ook, in den nacht voor Paafichen, in de Kerk, daar de liefhebbers van

tbryfoftomus , die men Johanmtcn noemde, met malkanderen zongenen J°han«'-

baadenj daar bedreeven ze, inzonderheyd aan de vrouwlieden, allerley

moedwil. Ja, daar ze naderhand op 't raafch-feeft in een beedehuys te

Zaamen kwaamen, wierden ze ook aldaar uytgedrecven , en ze moeden
zich daar na alleen in 't heymelyk byeen verzaamelen. (j) Na dat zich

dan veele als noch godsdienftige Mannen, over deeze meer als Heydenfche

moedwilligheden der Gecftclykheyd , en der anderen bedroefden , en op een

middel dachten , hoe dat onheyl te verbeeteren mocht zyn, zoo wilden zyne
vyanden zulks voorkomen, en ze lieten hem, vandevoorige plaatszyner

ballingfchap, verder by de Barbaaren 3 naar Pityunte brengen, daar hy eg-

ter niet heene kwam. Want, door diendeSoldaaten, die hem geleyd-

den , hem op het onbarmhartigfte handelden , en by het flimfte weeder,

met haar voortfleepten , zoo fturf hy onderweegen. Dat eeven zoo veel v 3

e

n c°h°ry,

was, als hadden zijne vyanden, en byzonder de Geeftelijke, hem met fo"°^,us•

haare handen dood geflaagén. (V)

9. De verbitfertheyd teegens hem bedaarde eyndelyk naaulyks na zyn
dood, zoo dat men, ^o Jaarcn hier na , zyn gebeente met groote eer-

bied wcederom naar Conftantinopolen voerde, (a) fchoon hem echter de

cygenzinnige Cyrillus een langen tyd nog voor rechtgeloovig niet erken-

nen wilde, (b) Nu zoude men waarlyk wel meenen, dat hy zig in alles Hoehyüf»

zachtmoediger getoond zoude hebben -

} als hem ook een van de Novatiaari' d"ag£Tin

fche Bijfchoppen, genaamd Sijïmus , weegens zyne oploopentheyd , zeer ».«d«"
c

aardig befchaamde, wanneer hy hem vooreen Ketter geicholden,enmet h«d«
s
"

hem niet hadde willen fpreeken. (V) Zoo dat zynen heeten aartzigover

al meede ingemengd heeft, waar over hy ook, weegens zyne reyniginge,

zoo veel moeft uytftaan. OndertufTchen is echter zyn oogmerk , zyne

opregtheyd , en ftantvailigheyd te pryzen ; ook kan men hem die mis-

flaagen heel wel te goede houden , dewyl de fchaade der vervallene Chri-

flenen toen ter tyd al recht hoopeloos en boos was. Alhoewel hy toen-

maals ook niet zonder grond en verftand iets beftrafte , en dat wel mee

veel ernfl: en nadruk. Gelyk als hy dan zynen geheelen tyd en ar-

beyd niet alleen met woorden twiften en het veroordeelen der Ketters

heeft doorgebragt , maar op de praByk gezien , en binnen zyne paa-

ien gebleeven is. Gelyk dat ook zyne in groote meenigte overgebleeve- Zyne

ne homihen, en overige fchriften, genoeg bewyzen. Deeze nu zyn, of fch,,fteB

over de Bybelfche boeken na malkanderen gehouden geworden , of van

byzondere ftoffen , feeltdaagen , gebreeken en diergelyken , en in neegen

groote (tukken begreepen , welke hier alle op te tellen , veel te langen

tyd vereyflehen zouden. Men heeft echter, zoo wel in hem , als in an-

Bbb 2 de-

(0 Socrates vi. c. 18. Sozom. nx. 20. fcqq. («) Idemc.22. Niccph. xm. c. 22. {x) So-
zom. l.c. c.24. Niceph.c.24. (v) Sazom. c.21. Niceph.c.29. (i) Sozom. cap. uit. Niceph.

C.13.&37. (a) Zonaras To. 111. Sigebert. Chron. (J>) Socrat v 1 . c. 22. Niceph. xiv. c. 28.

(() Socrates.
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ji2rCD. deren, zommige bedenkelyke meeningen aangemerkt, gelyk als van de

meedewerkinge van de vrye wille in de bekeeringe van de rechtvaardig-

maakinge door de goede werken , van de kracht der uytterlyke dingen

,

daar hy gezegt heeft , dat de Duyvel in geen huys kon koomen , daar

een Euangelie-boek in was , enz. Welke, en andere inbeeldingen, by

hem, en de andere van het zoo onzuyvere begrip der Chriftelyke Leere

haaren rechten oorfpronk naamen, daar zy, by zulk eene groote geruft-

heyd van het onweetende volk, in plaats van het Euangelinm , maar en-

kelyk de Wet voor droegen. Ondertufichen is deezen man ook een

voorbeeld , hoe de verdorvene Geeftelykheyd toenmaals al zoo plomp
en onbefchaamd is geweeft , dat zy niet eens meer , onder den fchyn

van Ketterye eerlyke lieden uytgeftooten , maar enkel openbaar ge-

weld daar toe gebruykt , en naar haar eyge believen over al gehandelt

heeft.

10. Gelyk als nu deezen man een voorbeeld van een rechrgeloovig

Leeraar was , welken de andere zoo genaamde rechrgeloovige tot aan

zyn dood toe vervolgd hebben ; alzoo hebben wy een ander , van een

man , ook rechtgeloovig genaamt , van welken de andere rechtgeloovige

cyriiius niet minder zyn gehaat en vervolgd geworden. Cyrillus dan , wierd na

dn"™" de dood van zynen neef Theophdus , Bijfchop te Alexandne ; en ter-

dom
B 's" ftond met zonder oproer en ergernis. Want de eene partye wilde Timo-

theus een Aarts diaken daar toe hebben , en toen Cyrillus de overhand be-

hield, zoo toonde hy, by zyne invoeringe , zulk een praal en pracht,

als geen weereldlyk Regent, nog ook geen Bijjchop , voor hem, ooyton-
dernoomen hadde. Daar de Keyzerlyke Staats-dienaar van dat Land-

zyneiniaa-
khap zig zeer over geërgert hadde , en nog meer, toen hy zich met alle

w«reid
weereldlyken handel meede t'eenemaal begon te bemoeijen , en te gelyk,

ïykcnhan. zig ook als een Staatkundige te draagen. (d) Zoo dat hy ook overal

zyne handen in fteeken wilde, en door zyn volk liet verneemen , wat de
Landvoogd, Orejles, in de Schouburgen, en anders, ordineerde ,en wat

«ciykhlTid. hem dan niet aanftond , dat hervormde hy. (e) Hoe grouwelyk hy de
Jooden handelde , en wat voor bloedvergieten hy daar by aangerecht

heeft, zulks is in 't begin van dit boek nu reeds al verhaald geworden,

zyneboos- Uyt deezen handel dan kwam de groote verbitteringe , tuflehen hem ,

gensde'" en den Keyzerlyken Land-hoofdman. Want , nademaal Cyrillus , tee-

he'df" gens zÜ n ampt. en Chriftendom , ook teegen zijn verlof en wille , de Joo-
den grouwelyk omgebragt en verdreeven hadde , en dat de Landvoogd
hem daarom niet te wille wilde zyn , zoo bragt de BiiTchop ontrent de

oproer, 500 Munnikken, uyt de naafte Kloofters by een. Deeze nu beftonden

den Landvoogd opentlyk op de ftraat in zyn eyge koets aan te vallen,

op het grouwelykite te befchimpen , en eyndelyk ook met ileenen te

gooijen, zoo dat hem het bloed ten monde en neufe uytliep , en zyne
dienaars zig alle weg moeden pakken. Ja , die raazende Geeftelyke

maakten het zoo flim,dat de Burgers eyndelijk toeliepen, en den Hoofd-
man uyt haare handen redden moeiten. Deeze daar en teegen kreeg daar

op een van haaren hoop , genaamd Ammonius , gevangen , die onder het

pynigen flurf , om dat hy Orejles , met een fteen , zoo gewond hadde.
Enftout- Maar de Bijfchop liet hem in een kerk heel pragtig begraaven , noemde

hem opentlyk in eene predikatie , JcLv/xamoy of den wonder man , en gaf
hem zelfs voor een Martelaar uyt. Maar, door dien veele eerlyke lie-

den over deezen grouwel van hem , het hoofd fchudden , en den tytel

van een Martelaar voor zulk een ftouten waaghals veel te dierbaar hiel-

den,
(d) Ifidorus Pelullota lib. 1. ep. 310. Socrat.vii. c. 13. («•) Idem.
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den, zoo fchaamde zich de zoo onbefchaamde Gccltclooze een wcynig
l"'™'

daar over, en hy zweeg eyndelyk in 't geheel daar van Uil. (f) Onder-
kuflehen zier men ook, uychet ftilzwygen van het Keyzerlyke Hof, hoe
zeer men , toen ter tyd al voor de Bifl'choppen heeft gevrèeft.

11. De moordgecfl ruftc echter nog al niet , om door deezen bloed- Zvne
J ,

gierige Biflchop or superintendent , nog al meerder önheyl aan te rech- digh tyj

,

ten. i)aar was clan te Alttcandrie eehe zeer geleerde en wyze vrouwe ,

genaamd Ilypatia , welke ook van de Wysbegecrte opentlyk belydenis

deed ,en van een ieder hoog geacht wierd. De gedachte Orejles nu hoor-

de deeze vrouwe ook al dikmaals , om welke reede de Paapen tot die

achterdogt \ «vielen , dat het haar fchult alleen was, dat Orejles zigtee-

gen Cyrillus niet gevoegelyker wilde aanftellen. Daarom rotten zig ee-

booswichten \>\n hen by een, die vielen deeze vrouwe op de ftraat

in haar koets aan , ileepten haar daar uyt, in een kerk , trokken haar

daar naakt uyt, en martelizeerden haar aldaar, door de bitterde pynen ,

ter dood toe ; en ze verbrandden eyndelyk ook haare verfcheurde en ge-

brookenc leeden , op een heymelijke plaats , tot aflehc. Deeze ont-

menfehte , ik zwvge onchriftelyke daad , maakte Cyrillus vervolgends

ook maar by vernnftige menfehen een liegt aanzien , dewyle hy van

alle deeze heemel hoog fchreeuwende zonden de roervink en oorzaak

was, en dat hy zig daar ook niet vanzuyverde,of dieftrafte. (g) Verders

b.-toonde hy, neevens zyne tyrannye , ook eene onbefchaamde geldgie- h«dT
rij hcyd, en dat alles nog onder den fchoonfchynenden naam der recht-

geloovigheyd, en yver voor de zuyvere leere. Op dit voorwendzel dan

begon hy al voort na de intreede in zyn Bifdom , de Novatiaanen haare

Kerke toe te fluyten , en alle haare Kerkelyke goederen na zig te nee-

men , en voor zig te behouden , daarom het hem ook maar alleen , by
deezen zynen voorgewende yver van den Godsdienft , te doen was. Ja
hy nam ook, van haaren Bijfchop, Theopomptus , alle het zyne met ge-

weld weg, en maakte zig daar door by de Ketters niet weynig te fchan-

de, die door zulke grouwelen der rechtgeloovige nu altyd meer en meer
te rugge gellooten wierden. (/>) Hoe hy de andere Ketters gehaavent

heeft, zullen wy nu haaft zien. Ja zelfs de rechtgeloovige konden by
hem niet met vrecde blyven. Want hy wilde den in ellende geftorvenen N) a,

Chryfo/lomus geenzins in de naamlyft der Bifl'choppen ftellen , en hy
hield hem , uyt hoovaardye , ook maar voor een Leek , die niet waard
was om oncier de Priefters te ftaan. Dog de rechte oorzaak daar van was
alleen de nyd teegens zynen roem en vroomheyd , en , om dat zyn neef

Jheophilus op hem vergramt was geweeft , gelyk als de Hiftonen zulks

wel uytdrukkelyk te kennen geeven , (ï) en dat Theodorus Pelujïota £"£*.

hem deeze zyne vyandfehap teegens eenen verftorvenen ook verweeten dingen

hadde. (£) Hoe flecht hy hem ook in het gefchil met de Nefloriaanen ™m™
heeft gedraagen , zullen wy in 't laatjie hoofdjluk deezes boeks wel zien.

Deeze dan zeyden hem ten minften met waarheyd onder de oogen , dat

hy maar alleen tot het verderf der Kerken wasgebooren en opgetrokken,

dat hy ook van alle den onruft maar alleen de oorzaak was , en dat hy
zelfs een dubbelden Ketter zynde , gewoon was de goddeloofte lieden

in de Kerkelyke ampten te zetten, alleen maar , om zyne partye daar

door te fterken , enz. (/)

12. Uyt alle deeze te recht verfoeijelyke zaaken dan is des mans on-

Bbb 3 lyde-

(ƒ) Idem c. if. (g) Socrates vu. c. 14. {b) Ibid. c. 7. (1) NicepH.Jiv. 025.27. (k)ldem
c. f3. Theodorus ep.Liberati Breviatio annexa. (/) Epiflola Orientaliuni ad CallinoremR.in
Adis Concil.Ephclin.
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j«tcd. lydelyken hoogmoed , tyrannye, bloedgierigheyd , twiftzücht, en gie-
,ot D

' ngheyd, wel handtaftelijk te kennen, welke hem ook geftaadig tot lou-

teren onruft, oproer, vermenginge in weereldlijke onluften en meer an-

dere grouwelen , vervoerd heeft , alzoo , dat hy wel te recht , maar al-

leen tot vechten en oorloogen gebooren fcheen te zyn,gelykalfde Schry-

vers zulks ook doorgaans in hem aanmerken, (ni) en hem een zeer hee-

vig en recht heerfchzugtig gemoed toefchry ven. (n) Niettemin, door

dien hy zijnen yver , na de meeninge der Rechtgeloovige , door woor-

den-twiften en kyven onophoudelijk heeft beweezen , zoo weeten hem
de rechtgeloovige by na niet hoog genoeg te verheffen , en ze zoeken

ook derhalven zijne beeftige daaden op allerhande wyzen te bedekken.

Zy noemen hem dan, een dapperen 'voorvechter der rechtgeloovigheyd, (o)

en van het Catholyke geloove , (p) die de ecrfie Chrijlenen zeer gelykformig

wasgcjveejl. (q) De huychelaars preezen hem , niet alleen by zyn lee-

ven, als de alderheyUgfie man: (r) maar ze roemden ook na zyn dood,
zijnen brandenden yver voor de rechtgeloovigheyd, (s) ze noemden hem een

meefier van het rechtegeloove, (t) een Goddelyk menfch , (©«pógon 3 Jtïov) (u)

en zijne Jlellingen , eene Goddelyke leere. (x) Hoe nu alle deeze loftuyte-

ryen met het booven verhaalde zich ïchikten , moogen de verftandige

oordeelen. De hiftorien van zynen twift met Neftorins en Theodoritns

konnen ook getuygen, hoe zuyver hy in zijne leere, en de verdeedigin-

ge daar van, als ook in de bedieninge van zijn Bifdom,is geweeft. Hier

valt nu nog te melden, dat hy ook, zelfs op zijn dood-bedde, zijn ver-

keert gemoed klaar heeft laaten blijken. Want , wanneer hy , van de
Ketteren, en andere onfchuldige lieden, veel gelds tezaamen hadde ge-

raapt, zoo maakte hy, in zyn 'Teftament , alles aan zyn Nazaat , en hy
befwoerhem, by alle de Sacramenten, dat hy zyne bloed-vrienden, en

gantfche gedacht , behouden en befchutten zoude. In zyne fchriften

Geweetms zyn ook veele gedenkteekenen van zyne boosheyd te vinden. Gelyk als

fr.An'a- daar zyn, de 12 Anathemattfmi of ban-vloeken , waar inne hy alle die
^'mat 'r' geene vervloekt, welke in zyne manieren van fpreeken met hem niet heel

naauw overeen ftemmen. Behalven dat 'er uyt zyne byzondere fchrif-

ten en andere boeken, noch openbare teekenen genoeg van zyn verkeerd

zyne gemoed te vinden zyn. In zyne tien boeken teegens Julianus , is hetmee-
fchnften. ^e maar een zot en vc[e ] geklap , dat aan de arme Heydenen geen genoe-

gen altoos geeven konde -, inzonderheyd , daar hy haar , met de Chriflenen

,

op een gantfch ongerymde maniere wil vereenigen , gelyk als ook noch
onlangs de Letpziger handelingen heel wel ter zaake hebben aangemerkt.

Zyne andere fchriften teegens de Ketters zyn vol van alle bitterheyd,

heerfchzucht , en onmagt in 't weederleggen. De uytleggingen over het

derde Boek van Mofes , overEfaias, Hojeas, Daniel, enjohannes, zyn
zoo maager , en zonder kracht , dat zy niets minder als deeze naamen
verdienen , en aan een God begeerig gemoed onmoogelyk eenig genoe-

gen konnen geeven. Zyn gefprek , van de aanbiddinge in den Geeft en

in de waarheyd, heeft nog hier en daar wat goeds, alhoewel het ook al

met veele onftichtelyke Hellingen is vermengt. En dit is dan nogmaals

een afbeeldzel van een rechtgeloovig Leeraar, ons klaar aanwyzende,
hoe zeer de Chriflenen toenmaals al vervallen waaren. Hy is ontrent het .

jaar 444.. gefturven , in het 3 2. jaar van zyn Bisdom.
13. On-

(m) Centur. Magdeb.v. c.io. p.614. {») Jo. Litus Hiftor. Univerf. Seft. 2. p.123. (o)Eua-

griusl.07. (ƒ>) Profper de gratia Dei cont. Col lat. fine. (q) Vincentius Linnenfis adv. proran.

novit. (r) Imp. ep. ad Coneil. Ephef. ap. Cotelerium To. i.Mon. Eed. Gr. p. 41. (t) Yita

Euthymii ib.Tom. 11. p. 24$-. (t) Ibid. p. 263. («) Cyrillus Scythopolitanus Vita Sabse ib. p.

309. Euagtius l.c.4. (x) Cyrillus l.c. p. 302. (A6ta Lipf. A. 96.M.N0V.P.496.
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13. Ontrent de overige Leeraars dcezcr Eeuwe moet ik nfl korter zyn,
/(j

" r cR

door dien men , uyt deeze voornaamfte , weleen begrip van de andere

kun krygen , wat aan haar te pryzen ut re laaken valt. Met Cyrtllns dan Strydvïn

heeft onder anderen 'Iheodoritus ook zeer getwift , gclyk wy onder, by ,„-!"''

het Concilie van I:[>hcfen, noch nader Zien zullen, al/.oo dat deezenaau-
c

>
r '"Uf -

wclyks meer voor een rcchrgcloovige heeft konnenheenegaan. Gelyk zy
dan ook malkandei en zeer grof bejeegent hebben , wanneer , by voorbeeld

,

'Iheodoritus opcntlyk lchreef: dat LyrtUuswcl eene groote kudde tewcy-
den haddc, doch dat hy ze niet alleen niet wcyde, maar zelfs ookheelgrou-
wclyk verfeheurde, flimmer als een wild beeft zoude konnen doen. Dat

hv wel den fchyn hadde van een Harder, maar dat hy in loutere Ketter-

fchc en Godslaftcrlyke woorden uyt voer, ja dat hy een rechte Apollina-

rift was. Daar en boven was hy ook zoo uyttermaatcn ftout, dat hy an-

dere zelfs, door zyne Godslafteringen , vervloeken en verbannen wil-

de. (7) Noch wierp hy hem zyn wydloopig gefwets, en ydelen roem
voor, naamel)k, hoc hy Hechts een deel fabeltjes en loogens gewoon
was op te geeven, als ook zyne groove ooweetenheyd en diergelyke. fg?)

Het geene nog verder aanwyft, hoe uyttermaaten hcevig de rechtgeloo-

vige zelfs malkanderen hebben uytgefeholden , waar van het eene nood-

wendigwaar moeftzyn , dat of Cyr/////J zulk een boos en kwaadaardig man ,

of Iheodoritus een loogenaar en lafteraar moet geweeft zyn. Echter hee-

ten zy beydc nog al regtgeloovige. Men ziet ook klaar, hoe datdeezen
'Iheodoritus insgelyks geene Chriften-plichten altoos in acht genoomen
heeft. Gelyk als dan ook zyne andere fchriften en onluften genoegzaam
re kennen geeven, dat hy een korrel en eygenzinnig hoofd is geweeft,

die waarlyk wel veele natuurelyke goede gaaven, en groote geleertheyd,

gehad heeft , maar die zig daar op ook al te zeer heeft verlaaten : en v

Ichoon hy reegens de Ketters noch zoo zeer geyvert , en daarom ook in Zywl

zyne Hiftorien en andere fchriften, zeer eenzydig , en niet opregt , ge-
ÏV"

fchreeven heeft, zoo heeft hy egter van zyne meedegenooten nog al veel

moeten lyden, ja zoodanig, dat hy van zyn ampt,en alle gemeenfehap, tiügsT

t'cenemaal uytgeflooten is geweeft. Het geene waarlyk ook niet anders

zyn kon , om dat hy den ander de waarheyd zoo digt gezegd hadde: (a~)

en het mag wel zyn, dat hy , by den twift met Neftorms , gezien heeft,

hoe dat Cyrillus deezen man in veele dingen groot geweld en ongelyk

aangedaan heeft, gelyk als wy hier onder nog zien zullen, waar door hy
dan wel wat vryer gefprooken , en teegens Cyrillus gefchreeven heeft.

Van de andere partye moeft hy egter daarom een Jood , en een vyand
Gods heeten te weezen. Ja de Bijjchoppen fchreeuwden op het Chalccdo-

mjche Synode overluyd, wanneer hy zig onder haar wilde needer zetten

,

Ach erbarmt 11 onzer ! het geloove 'verderft , ftoot deezen uyt. (b) Zulk
een fchoon geloove hadden deeze huychelaars. Alhoewel zy hem egter,

op het uytgedrukte bevel van den Rigter, wel weeder moeden aannee-

men, en hem voor regtgeloovig erkennen, (c} Waar door hy daarna
Fnher.

ook door het EdièJ of gebod van den Keyzer Martianus , voor onfchul- üeiimge.

dig verklaard wierd, en de voorige oordeelen van Ephefen teegens hem
opgehouden hebben.

14. Wat nu de omftandighecden van zyn leeven aangaat, hy is in de zyn i«.

Stad Cyrus , over 80. gemcene Leedemaaren , Bijfchop geweeft , en hy
veM loo? '

hadde in zyn jeugd, inzonderheyd Chryfoflomus gehoort, wiens manie-

re

(y) Theodoritus Reprehenf. XI I. Capitul. ad Anathem. i. & 2. fz,) Ibid. fu) Nicepho-
rus xiv. cap. a<\ Liberatus Breviar. cap. 6. (b) Aóta Concil. Chalcedon. A£t. 1. u) Ibid.

Adt.S.



J.arCD.
at d.

En fchtif-

Un.

Kotter-

fabelen ,

En Kerke-
lvke Hi-
uorie.

Het leeveh

van Socra-

tcs.

7yne Ker-
kélyke

H.ltorie.

Sozome-
nus.

382 K E R K E L Y K E V.E,:k.

re van fchryven hy ook wel uytdrukkelijk heeft zoeken na te volgen, (d)

Gelyk hydan ook ongemeen veel gefchreeven heeft, en alhoewel hy noch
zoo zeer de Ketters bevogten heeft, alzoo dathy zig beroemde, dat'er

geen Ketter altoos meer in zyn geheele Bisdom te vinden was $ (e) zoo
heeft hy evenwel daardoor niet konnen beletten, dat alle zyne fchrif-

ten, op het tweede Synode van Ephefen , niet veroordeelt zyn gewor-

den: ja ook hier naeenige , op het Synode van Confiantinopolen , onder

Jujlinïanus. (f) Maar de voornaamfle zyn wel zyne vraagen en uytleg-

gingen over het geheele Oude Tcftament ,en de Zendbrieven van Panltis-,

zyne twaalf Boeken teegen de Heydenen , de 146. Brieven, de t'zaamen-

fpraaken , Eranifies of Polymorphus genaamd. Behalven wat Garnier m
het aiiciannm daar heeft by gedaan. Inzonderheyd zyn beroemt zyne

vyf boeken der Ketter-fabelen , welke in veele dingen wel rechte fabelen

en verdichte befchuldigingen zyn, die ook, na de bekentenis van onpar-

tydigc mannen, zeer iiflig te zaamen zyngebragt. (g) Gelyk als 'er dan
gemeenelyk in Zyne fchriften veele zwakheeden meede onder loopen,

zoo merkt men daar in , niet alleen heel veel eenzydigheyd en hertstcg-

ten, maar ook de kragtelooze opfnyeryen der Grieken aan , welke hem
zoo veel te meer aangehangen hebben , door dien hy , neevens andere

Leeraars, enkel en alleen de kragten der natuure en 't vernuft heeft ge-

bruykt. Egter is dit noch in hem te pryzen, dat hy alles kort en duy-
delyk voor draagt. In zyne vyf boeken van de Kerkelyke Hijlorie , ge-

lyk ook in zyn Yhdotheus > of Hiflorie van de 30. Heylige Mannen , heb-

ben de verflandige veele fabelen aangemerkt. Gelyk als ook anderen hem
in de tyd-reekeningen , en veele andere oraflandigheeden verbeeteren.

Zyne Hiflorie begint in het Jaar 322. en eyndigt met het Jaar 327. Alle

deeze Boeken nu heeft hy meelt na de gehoudene ftrydigheeden gefchre-

ven, en hy is onder Keyzer Leo de eerfle gellorven. (hy

15. Na deezen heeft men nog ontrent deeze tyden de Hiflorie Schry-
vers Soa ates en Sozomenus. De eerfle was een Regtsgeleerde re Confian-
tinopolen, onder Theodojius, waarom hy ook, volgens de wyze van dien
tyd, fcholafticus werd genaamt. Zijne Kerkelijke Hiflorie begrypr, in

zeeven boeken , de tijden van Conflantyn , tot op Iheodojïus de II. en
het Jaar 453. toe. Of hy nu een Novatiaan , en dierhalven een verwer-

pelijk Hijlerie Schryver is, daar van is hier boven in het derde Boek, eert

weinig aangeroert. De Paapfche Schryvers zien in 't gemeen vlijtig toe,

hoe zy hem verdagt konnen maaken , maar ze werden door haar eige be-

lang daar toe wel gedwongen , door dien hy de regrgeio' vige meenig-
maal niet dan al te klaar befchreeven heeft. (1) Hier teegen verdeecti-

gen hem weeder veele ervaarene Mannen zeer grondelijk, gelijk a's h er

booven al is aangeweezen. Gewis is het, dat hy een braaf Hiflorie

Schryver is , die niet alleen een nette ongemaakte flijl heeft , maar die

ook in de zaaken zelfs, aan goede trouwe en oordeel, Eufebius en Rt/fï-

nus verre overtreft , gelijk als verilandige onderzoekers zulks cok be-

kennen, (k) Zijne oordeelen over de gevallen, en inzonderheid over de
bedrijven der Geeftehjkheid , zijn diesweegen te geloofwaardiger, de-
wijl hy geen van haare orde geweefl is , en alzoo de zaaken zelfs met
onzijdige oogen heeft aangezien. Maar de andere , Sozomenus , is by
hem gantfeh niet te vergelijken , fchoon hy van de zelve profejfie is

geweefl , het ontbreekt hem zeer aan oordeel , om dat hy veele prullen

en
(d) Niceph. xiv. c.53. feq. (e) Theodor. ep. ad Leonem M. (ƒ) Euagr. tv.c. 38. Nicc-

phor. xvi 1. c. 7. (g) Giirnerius de Viia Theodor. cap. u. (b) Gennadius deViris Illulïr.

(;) Bellafmin. de Scr. Eccl. p. 118. Baronius. Spondanus. (k) Spanhemius c. v. Hift. Eccl.

p. <o6.
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en dwaaze dingen voor den dag brengt , v.m Socrates dikmaals afgaat 1
'

'f
D -

ofookuyt zyn eygen hpofdj allerhande grillen daar heen (leid. Boven
dat is hy ook meelt altyd vol vin hertstogten en eenzydigheéden , en hy

(paart daarom de waarheyd ook mei zelden , ja eenige Ouden hebben

bem opentlyk over leugens beftraft. (/) Andere echter, die maar alken

op de fchyn zien, pryzen de fchil aan hem , ©f zyn ftyl , daar gecne

verftandige zig alleen meede kennen verzaadigen. (nï) Hy heeft ook
Evjebius in ncegen Boeken vervolg! > en 1 15 jaaren bcichrecven. Synefinst syneimi.

van wièn men nog 105. Brieven heeft , was eerft een Heydenfch Wys-
geerj en hy wierd echter in zulk een toc(land,tot BiJJebopvaxi Ptalemdis

in Cyrenaica verkooren, pier teegenftaande hy daar teegen protejleerde ,

en bekende, dat hy het met deChrifteneq in 't geloove nog niet volko-

men eens was. Want hy wel uytdrnkkelyk de opflandinge des vleefchcs

in twyiVel tn k, en die myfiic of verborgen verftónd , als iets geheyms
en onuytfpreek'elyks , gelyk als zyn laariten Brief zulks ook getuygt.

Cielyk dan ook zyne andere fchriften zyne Heydenfche dwaalingeh noch
oeg te kennen geeven. Niet te min beveiligde hem de Biüchop \

Alexandrity en hy bewees daar meede, hoe ligt de liefde en eenvoudig-

hcyd alles verdragen kan, wanneer de menfehen maar zelfs niet tot het

verwerpen, verketteren, en oordcelen vervallen. Want men hoopte,
gelyk de Schryvers berigten, dat hyby zulk een maniere van leeven wel

met het licht verlicht zoude werden. («) En ligt heeft hy wel veel meer-

der goed gedaan , als de andere BifJ'choppen , die zig nog zoo regtgeloo-

vig, heylig en kloek dagten te zyn. Ten miniten tooncn zyne zend-

brieven een goed , trouw, en vlytig gemoed aan.

16. Men moet ook de beroemde Bijfchop van Tours in Frankryk , Keti«ev«l

MartinuSi niet vergecten, fchoon men ^,ccm fchriften van hem heelt. H^i.g'

Van geboorte was hy een Ungaar , uyt Sabaria, en m zyn jeugd , na
M

den toeltand van zyn Vader , een Soldaat , dog van den beginne af,

ftil en vroom , zoo dat men hem meer voor een Munnik als voor een

Soldaat aanzag. Gelyk als 'er dan ook veele proeven van zyneGodzaa-
ligheyd al toen ttr tijd van hem werden aangemerkt , daar van ik de

meefte in de Afbcddmge der eerffe Chnficnen hebbe aangeweezen. (0)
Met Hilartus trok hy na / '/ ankrjk , die hem een Kcrken-dientt aanbood,

welke hy affloeg , om in ft i re God te konnen dienen. Edog op dat het '

den naam niet hadde, als of hy niets wilde doen , zoo nam hy de gering-

de bedieninge van een Leezer , of ook van een bezweerder , aan. Na
veele troubelcn boude hy eindelijk een Kloofter, en hy wierd van daar zynBis-

tot de Gemeente vanToiits beroepen, en ook met lilt daar heen gevoert,
do '"

door dien hy niet gaarne daar aan wilde, en de ellende in de bedorvene
Chriftenheid heel wel zag , en ook wel dikmaals beftrafte. Want hy
kreeg met de booze Geeftel ijkheid daar na zeer veel te doen, en hadde
dikmaals genoeg te fchciden , wanneer zy onder malkanderen keeven.

Hoe Godsdienltig hy zig by den handel met de Frifalliamjlai heeft aan-

gefteld, is aan 't eynde van het voorige Boek te zien. Ja de Schryvers Ve„oigiilf,

bekennen ook wel uvtdrukkeliik , dat hem geene menfehen altoos , als J?
B
j?
e
,

,

* " Ocel tel vk—

alleen de Pricjicrs , vervolgd hebben , die hem ook zoo zeer lalterden W-
en verwierpen , dat zy ook alle de gaavcn Gods aan hem maar voor en-

kele grillen eji dwaasheeden hebben gehouden. Men vertelt veele won-
derwerken van hem, en andere byzondere dingen , die ook niet alle

verdigt zijn. Hy ftierf in 't Jaar 4.04., en van hem hebben nog de val-

I.Deel. Ccc fche

(1) Gregor.M. l.iv. ep. 9f. (rr.) Photius Cod. xxr. (;;) Idem Cod. xxv. Conf. Baronius

A. CDX. n. 80. Holficnius DilL cic Syrnef. Fctavius ad Syncf. (o) Sulpicius.
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jaarCD. fcfe Chriftenen het Maartens-feejl , het geene zy gemeenelyk met vree*

Maartyns- ten en zuypen vieren. (/>) Van zulk een flag van menfchen , die in de
fccU

- eenzaamheyd opgetrokken, en noch reedelyk wel in 't Chriftendom ge-

grond zyn geweeft, vinden wy 'er in deeze eeuwe nog al veel. Alzoo
rèiXu. was in Africa, IJidorus, op den berg Pelufium tot een overfte der Mun-

nikken gefteld , en weegens zyne godzaaligheyd , zoo beroemt, (die
toen ter tyd zeer zeldzaam was) dat men hem Jioyópvj, een met God ver-

eenigden menfch noemde. Hy hadde ook Chryfoftomus gehoort, diehy
in veele zaaken wilde navolgen , en daar in gelukkig was , dat hy met
openbaare Kerken-ampten verfchoont bleef, waar in oprechte menfchen
toenmaals al heel weynig of niets konden uytrechten. Men heeft noch
over de 2000. brieven van hem, die allerhande fraaye zaaken, na dege-
leegcnheyd van die tyden , in zig houden en bewyzen , hoe zeer men
zynen raad overal in gebruykt heeft. Ten tijde van Nicephorus had men
nog 1000. andere zendbrieven van hem. Hy is ten minften na het Jaar

430 geftorven. Qq)
suip^us 1 7. Sulpicius Severus Pofihumianus was een Onderling 'm Aquitanie , (r)

en hy heeft zig door zyn Kerkelyke ////?ör/ewelinachringegebragt,daar in

hy in 't laatfte de bedorvenheyd der Geeftelykheyd ook al vry openher-
tig bekend. Beneevens het welke men nog heeft, een boek van het ke-
ven van Martinus, drie t'zaamenfpraaken van de wonderen der Woefty-
niers, en van Martinus -

r
beneevens eenige zendbrieven. Zyn ftyl werd

van die geene , welke daar veel van houden , zeer gepreezen : ten min-
ften is het wat altoos ongemeens in deeze eeuwe. (V) In de zaaken zelfs

is het befte , zyne opregtigheyd en ervaarenheyd , als ook zyne God-
vrugtigheyd. Waarom hem de Oude ook een geleerd , wijs, (tj en
voortreffelyk Man noemen, (uj Alhoewel hy nu ook in de Roomfche
Kerke onder de Heylige Mannen gereekent is gewerden , (V) zoozyn'er
doch eenige met hem daar in niet wel te vreede , dat hy de rykdom en
pragt der Geeftelijkheid voor fchandelijk geagt , en alles heel naauw
heeft willen hebben, (y) Gelyk als ook Hieronymus reeds aanmerkt, dat

Ma^.mus hy een goud Jerufalem na 1000. Jaaren verwagt'hadde. Maximus Tauri-
Taut.nen- mnfis was ecn Bifichop aldaar , ten tijde van Paus Leo de Groote , van

wien'er veele homilien, onder de fermoenen van Ambrofïus, Angujtinus ,

Petras Chryfologtts en Leo meede ilaan , die ook nog al vry wel te lee»

zen, en byzonder klaar zyn. Zy zyn meeft op de Feeft-daagen en op

gius.°

ftor* andere Hoogtyden gepaft. Phüojtorgitis heeft onder Theodoföus de II. ge-

leeft, en een Kerkelyke Iltfiorie "jan xi 1. Boeken gefchreeven , waarom
hy ook Ecclefiafticus werd genaamd. («) Hy vangt die aan , van den
twift met ArrntSy en eindigt met Valentinianus de Jonge. Teegen hem
hebben nu de regtgeloovige aanftonds geweldig geprotejleert , om dat.hy
zelfs een Arriaan was , en alzoo veel van haar ontdekt hadde , dat zy
hem geenzins wilden toeftaan. Anders vind men niets van hem by de
Oude, behalven dat Photius een kort begrip daar uyt getrokken heeft,

dat Jacobus Gothofredus , met zijne redeneeringen over hem, in 't licht

heefr gegeeven. Insgelijks hebben Nicetas Chomates , Suidas , enjo-
hannes Antiochenus, iets in haare fchriften uyt hem genoomen, en hem
alzoo niet gantfeh en gaar in alles verworpen. Echter beklaagen zich

• veele

(p) Idem & Fortunatus in Vita. Gregor. Turon. I. ir. c. i.fcqq. (f) Ephrem ap. Photium
Cod. Facundus Hermianenfis Defcnf. 111. Capitul. 1. 1 r. Damafcius ap. Suidam voce 'Amo.uU',
Euagrius 1. c. if. Nicephor. xiv. c. 24. (r) Gennadius de Scr. Eccl.in Sulp. (s) Barthiusxn .

adverC c. 18. & xnx.c.4. Voffius deHiltor. Lat. Scaliger de Emend. Temp. prokg. (/) Au-
gultin ep. 205-. («> Idacius Chron. (x) Martyrol. Roman. iv. Kal. Febr. {y) Bellarmin. cc
Scr. Eccl.p. ui. (Hieronynj.1. 11. inÈzech. C.3Ó.) (x.) Nicephor. xii.c. 29.
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veclc, dat hy niet anders gedaan heeft, als de rechtgeloovigc teberifpen,^
en over al verdagt re maaken , waar ontrent hy van alle boosheyd vol is.

Doeh zy hadden dan belt gedaan, indien zy hem al terftond klaar wee-

iderlegt hadden, en daar door aan de anderen de geleegenheyd afgefnee-

den, van haar op hem te beroepen. (<?) Verders pryzen zy in hem eene

kragtige, en te gelyk aangenaame maniere van fchryven. (b)

iS. Onderde ƒ/./. I is ook bekend , Paulus Ofojïus , een p**«

Ouderling \\xn Téirracone in Spanje* die een Uijiorh van zeeven Boeken
teegen de Heydenem heeft gefchreeven , van welkers oogmerk in 't begin

van dit Bock al is gedacht geworden. Hy verhaald daar in kortelyk de

aanmerkenswaardigfte omkeeringen der tyden en zaaken in de gantfehe

weereld dog wel voornaamclijk , de algtmeene landplaagen , tot op zynen

tyd. Het geheele werk zelfs heeft hy aan Au'uftinus opgedraagen , die

hem ook cerlt daar toe hadde aangemoedigt. Hy heeft meelt onder IIo-

norius geleeft, (*) en is \'j.n A : gujlituts tot Hieronymus gezonden ge-

worden , by wien hy hem ook een tyd lang heett opgehouden, (Y) Se-

dnltus was onder Theodoflus de Jonge bekend , en hy hadde zyne |onge Seduto»

taaren in veele onnutte geleertheyd bedorven , daar hy zelfs wel hertc-

Wk over klaagde j
(d) Latende ook die oeffeninge vaaren, om zig na

de Godgelccrtheid toe te keeren, volgens den aart van die tyden. Hy
was een heel goed Poëet , en daar in gelukkiger als in ongebonde ftyl,

daar in hy zeer hart en gemaakt is. Men heeft van hem nog vijf boeken
van Cbrijtus wonderwerken , eene vergelykinge van het Oude met het

Hieuwt Tcftametit , een gedigt van Chnjitis , volgens de orde van het

A.B C. en ook het Latynfche lied , <EI>riftum n>ir feden (cfxu fd;cn/ en het

Opus Pafchale , of Pafcfoa-werk , in 5. Boeken , het geene een Room-
fche Paus zoo hoog gehouden heeft, dat hy het meede in den canon Ec-
clefiafiicus heeft gezet. (>) De verklaaringe over de Zend-brieven van
Paulus werd daarom aan een jonger Schryver toegefehreeven, doordien
hy uit Gregorius de Groote , en andere , zeer veel heeft uitgefchreeven,

die na hem geleeft hebben. Sidonius Apolbnaris was eerft een hands- Sidoniufc

hoofdman te Auvergne , en daarna BiJJlhop aldaar, alhoewel teegens zijn

wil en dank. Van hem zijn 'er nog neegen Boeken zijner zendbrieven

in weezen, waar onder ook 24. gedichten zyn. Zijn Itijl is echter ook
niet voor lekkere ooren, en die hem niet om de zaaken zelfs wil leezen,

die zal bezwaarelijk zijn genoegen aan hem konnen vinden. Hyis nogon-
der den Keyzer Jttjliuus gefturven. Petrus Chryfologus wis Bijfchop ze ch'yilio-

Ravenna , van waar hy ook de Ravennenfcr werd genaamd. Hy heeft &us -

1 76. redeneeringen nagelaaten , die na de hoedanigheid van die tijden,

wel leczens-waardig zijn, alhoewel daar al veel onnoodigs hier en daar

onder loopt , waar in hy van de redeneer-kunde zijn werk t'eenemaal

heeft gemaakt , daar hy ook zyn naam van Chryfologus van heeft ont-

leent.

19. Johannes CaJJianus ,van geboorte uyt Scythie , heeft van zynkints- caiBwus.

heyd af, tot aan het eynde zynes leevens toe , in eenzaamheyd geleeft,

en hy is daar door veel gelukkiger geweeft, als andere, die door de on-

ruft deezer tyden , jammerlyk omgedreeven zyn geworden, (f) Evenwel
is hy eenmaal , onder Chryfofiomus , Diaken geweeft , (g) doch kort

Ccc 2 daar

(a) Photius Cod. 40. & Vetus Epigramma. Conf. Baronius Ann. CCCLIV. n. 24. fcqq.

CCCLX. n. 41. fcqq. Salmatïus in Solin. L-35-. Niccphor. xi. cap. 1. vu. 29. xn. cap. 29.

(t>) Photius. (*) Gcnnadius de Vir. Illuftr. (c) Hieronymus cp. 30. ad Aug. Auguflin. ep. 102.

adEuodium. Orolïus vi 1. c.43. (d) bedulius ep. ad Macedonium. {e) Gclalius 15". Diir. c.

Sanöa Romana. (ƒ) Caflianus. Geniiadius. (g) Idem & Sozom. vm. c. 29. Callianus df

Iucarn. Profper in Chron.
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daar na is hy weeder na Marfeille gereyft, na dat hy zonder twyffel het

gewoel moede was geworden. Aldaar heeft hy twaalf Boeken van de In-

ftitutiones , of' onderwyzinge der eenzaamen , gefchreeven , zeeven Boe-

ken van de Menfchwerdinge , teegen Neflorius , en 24. fzaamenfpraaken

van de Vaders. De Oude nu pryzen deeze fchriften zeer aan . dat men
die doch vlytig zoude leezen, (h*) als zeer nutte boeken voor diegeene

zynde, welke zig in 'twaare Chriftendom wilden oeffenen , door dien

daar een groote kragt, ja iets Goddelyks, in was. (7) 't Geenemenook
met een voorbeeld bekragtigt , naamelyk , dat Fulgentuts , door decze

fchriften aangedreeven is geworden , om ook zulk een leeven te teyden.

(Jz) Doch dit niet teegenftaande , heeft hy echter een Ketter moeten zyn,

nademaal het de huychelaars wel verdrooten mag hebben , dat hy zoo
zeer gelieft is geweeft. Desweegen men hem dan niet alleen opentlyk voor

een Pelagiaan heeft uytgegeeven , edog maar voor een halven ; maar Profper

heeft ook een boek teegen hem gefchreeven, waar in hy zyn dertiende

t'zaamenfpraak heftig overhaald, en byzonder zich daar over ontfteld,

dathy van de Catholyke ,en van Auguflinus meening afgaat. Waarom ook
de Roomfche Pauzen zyne fchriften hebben verworpen. (/) Eeven zulk

een liefhebber van het eenzaame leeven was ook Nüns , eerft een rijk en
voornaam Man in Conflantmopolen , onder Tbeodofius de Jonge , dog
daar na een Kluyzenaar , na dat hem Chryfojlomus tot zulk een ingetoo-

gen leeven gebragt hadde. (rri) Neevens zyne groote vroomheid pryzen

hem de Ouden ook, van weegen zyne goede gaaven in 't voorifellen ,fn)

het geene ook nog wel in zyne nuttelyke fchriften te zien is. Deeze nu
beftaan uyt 229. vermaaningen ; 2. boeken van acht booze gedagten;

i53.hoofdltukken van 't Gebed , een boek van de geeftelyke oeftenin-

gen, een van de vrywillige armoede; 33.hoofdftukken van de geeftely-

ke trappen, en geeftelyke fpreuken na de orde van het A.B.C, onder-

wyzinge van geeftelyke oefFeningen aan de Woeftyniers ; fpreuken tot

aftrekkinge van vergankelyke dingen ; een boek van de deugden en on-

deugden aan Agathius ; eneyndelijk, 335 Zendbrieven.

20. Vincentius , na de plaats, daar hy , in 't Kloofter , als een Ou-
derling, onder Theodofius heeft gekeft, Lirinenfïs bygenaamt, (ji) heeft

een commomtorium erinneringe , teegen de Ketters gefchreeven , waar
door hy de gewaande rechtgeloovigheyd hem tot eene vriendinne zogt
te maaken , dog waar meede hy evenwel , by zyne partyen , een flech-

ten dank heeft behaald, en zelfs tot een Ketter gemaakt is, om dat men
hem, weegens eene halve Pelagiam/lery

e

, heeft befchuldigd. (V) En men
ziet aan hem wel te recht, hoe licht het valt, om andere, in befpiegelen-

de leerfiukken , en woordentwifteryen , te veroordeelen , en weederom
veroordeeld te werden. Want daar hem veele verketterd hebben , maa-
ken hem andere weeder tot een heylig man, (p) onaangezien hy Tertul-

lianus en Auguflinus groote doolingen heeft zoeken op te tichten. {^)
En eeven zoo is het ook met Profper gegaan, die zyn eyge Leermeefter,

Auguflinus , wel heftig op 't lyf gevallen is , en die ook de Peïagiaanen , en

anderen weederlegd heeft, dog die daar over met hen te gel yk voor dwaalen-
de uytgemaakt is geworden. Hy wierd Aquitanicus , na zyn Vaderland
genaamd, en heeft onder Arcadius voomaamentlyk gebloeyd. (V) In 't

eerfte is hy ook een Geheym-fchryver van Paus Leo geweeft , en na de
meenmge van zommige , Btffchop te Regium. Zyne fchriften zyn, het

ge-
(b) Caffiodor. in Pf.69. (/) Photius Cod. 197. (k) Vita Fulgentii. (1) Gelafius I. c.

(m) Nicephor. xiv. 0.5-4. W ^ b^- c-3°- & 34- Photius God. 201. (*) Gennadius Garol.
(o) Votlius de Hilt.Lat. lib. t. 09. Dallaus de ufu Pat. c. 11. (/>) Martyrol. Rom. ïx.kal. Jun.

(f) Prolpcr de Grat. (>) Genuadius c. 34.
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gedachte boek reegen den Collator ,of Caffianus ,van de genaadeenvryen I"'

wille; een brief over deeze Holle aan Rufnus, de gcloofs-belydenis > en

andere twilf fchriften ; verders 98 tfigrammata , or puntdichten , en an-

dere gedichten; ;SS (breuken uyt Auguflmus , en inzonderheyd , zyn
Chronyk > waar in hy, tot op het jaar 4^5 toe, Eufebius en Hieronymus
vervolgd, en waar door hy , zoo wel by de oude als nieuwe Schryvers
zyn welverdiende lof ook heeft verkreegen. (*) De drie boeken van het

beichouwelykc leeven zyn waarlyk zeer fcherpzinnig en net , maar men
wil ze aan hem niet toeeygenen, / gelyk als ook de twee boeken, van
't beroep der Heydcncn , gewifielyk de zyne niet zyn , en veel eer aan

een anderen Projper toebehobren. («) Bafilms , Btjfchop vanSeleucia, Bafiiius

had zig by de rechtgeloovige ook in een zeer flecht aanzien gebracht,
1

!* leuc"n "

door dien hy het nu eens met haa*" heeft gehouden , en dan eens weedcr
omgekeerd is, want hy heeft, in de verwarde tyden der Nejioriaanen en
Eutychiaanen geleeft. In 't eerlte verklaarde hy zig, op het Synode van
Cotijlantuiopplcn ,tecgens Kejlorius en Eutyches t'eenemaal rechtgeloovig, »

zonder twylYcl, uyt vreeze voor den tyrannigen Cyrillits , welken hyook
roemde, (x) Kort daar na weederriep hy weeder alles , op het Ephefi-

Jche Concilie ; (y) en eyndelyk zogt hy alles , op het Synode van Chalce-

don, weeder goed te maaken , alwaar hy zig weederom voor rechtge-

loovig verklaarde. Het geene met eene tot een voorbeeld kan verftrek-

ken , hoe ook de voornaamite der rechtgeloovige zelfs , uyt uytterlyke

inzigten ,zig by hare aanhangelingen zelfs, gehouden hebben. Wy heb-

ben van hem nog 4} vertoogen uyt het O. en N. Tejiatnent , die ook heel

fraai om te leezen zijn.

21. Leo de eerjle, of de Groote , Bifichop te Rome , was een man van L{0 M

vecle goede gaaven des gemoeds , maar ook van geen geringe hoogmoe-
digheyd, die, ontrent alle de verwernngen en twiften van zijnen tijd al

vry veel gewoeld, en teegen de Ketters zig zeer yverig getoond heeft

,

geli|k als men uyt zijne zendbrieven heel wel kan zien , daar men nog
141 Hu ks van heeft , benecvens veele van zyne gchoudenc fermoenen ,

daar wcynig kracht en fap meer in is. Buyten dat heeft hy ook met an-

dere vroome mannen veel onnutte twift en onrult aangevangen ,om wel-

ke reede hy de gunil der Vorifen zeer heeft gezogt , waar door hy
veele ook zeer vervolgd en hard gedrukt heeft. Van zijn voorgewende
vroomheyd nu weeten zijne liefhebbers zelfs niets anders als loutere fabe-

len aan te wyzen ; en of hv wel ten tyde van den grouwelyken inval der

Wenden en Hunnen heeft e;eleeft, zoo ziet men do^ heele flechte teeke-

nen van boete of bekeeringe , , op zulke zwaare Goddelyke oordeelen ,

by hem en zyns gelyken: ja de Geeftelykheyd zette zig, in haaren hoog-
moed en pracht, altyd hce langer hoe vafter,waar door ze ook tot geen
geringen (hit en grondverf der nu reeds al beginnende Pauflelyke Opper-
heerfchappye heeft geftrekt. (z) Wat men nu van hem zelfs , en zyne
fchriften, te houden heeft , zulks kan een verltandig en onzydig Chri-

ftcn, uyt deeze volgende dwaaze loftuyterye wel zien , naamelyk , of
die met het vereyfehte in een waarachtig Chrifteüjk Leeraar , wel kan te

zaamen gaan : dat hy in zijn preediken is genrejt , een Cicero , in de God-
geleertheyd een Homerus , in de befluyten van het geloove een Ariftoteles

,

in de Apoftolifche achtbaaihcyd een Petrus, en op denjioel een Paulus. (a)
Ccc 3 On-

CO Idem. Cafilodorus Divinar. Le&.c. 17. Trithcinius. VofTius u.deHirt.Lat. c. 17. (*)Ifi-

dorus Hifpalenl'. de Scr. c. 12. (a) VolTius i. Hilïor. Pclag. c. zo. 5-3. Jo. Latius. Rivetus.

(•*) A&a Concil. CPtan. Ad. a. & 7. i\) A&a Concil. Chalcedon. ASt. 1. (z; Nicephor.
Euagrius. Liberatus. A&a Conc:l. Chalcedon. & Ephef. Leo in Epiilolis. (a) Trithemius
de bcr.
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Onder anderen heeft hy met Hilarius een vroom Biffchop van Arles, een

kwaaden twift aangevangen, en hem zoo zeer vervolgd, dat hy hem by
de geheele Franfche Geeftelykheyd t'eenemaal in verachtinge hadde ge-

bracht, alleen maar om daar door zyne Geeftelyke heerfchappye in dat

Ryk te beveiligen, (b) Eucherius hugdunenjis was ook een Biïïchop te

Lions in Vrankryk onder Valentmianus de tweede, (c) Van wien men nog
eenige verklaanngen over het boek der Scheppinge en de boeken derKoomn-
gen heeft , alhoewel men aan den waaren Schryver deezer boeken nog
twyffeld. (d) Dit bemerken de Geleerden in hem , dat hy Auguflinnsen

Hieronymus heeft willen navolgen, gelyk als het ook toen ter tyd al met
het uytfchryven, uyt de zoo genaamde Pofiillen , onder de Geeflelyk-

heyd al heel fterk begon in zwang te gaan.

22. Salvianus was ook in frankrijk te Marfeïlle , een Onderling , in

dien tyd, daar het alles in de Chnflenheyd , zoo wel van buyten als

van binnen , ellendig uytzag. Egter heeft hy zig, door die aigemeene
verdorventheyd niet laaten meede fleepen ; maar hy heeft de boosheyd
der Geeftelykheyd, en van anderen , veel eer vrymoedelyk beflraft, ge-

lyk als zyne acht boeken van Gods befluyt , gn de vier teegens de gkrtg-
/wd,inzonderheyd der Priejleren, wel getuygen, als meede, zyne wey-
nige zendbrieven. In deeze heeft hy ook een groot verfland , geleerd-

heyd en nadruk laaten uytblinken , en wel voornaamentlijk, eene groote

godvreezentheyd en opregtheyd, zoo zeer zelfs , dat hem de Oude een
Meefter der Biffchoppen noemen, (e) en de Nieuwe hem ook zeer hoog
achten, (f) Alhoewel zynen grooten yver aan zommige eenzydige men-
fchen niet aan ftaat , (£) voornaamelyk, om dat hy van de Geeftelyk-

heyd wat al te klaar gefchreeven heeft. Waar meede hy egter by alle

verftandige menfehen maar dies te meerder dank verdiend. Hy heeft tot

het jaar 490 toe geleeft , en is met Salomus , een Biffchop van Vienne ,

een byzonder goed vriend geweeft, aan wien men eene verklaaringe over
den Prediker, en de Spreuken Salomons, toeeygend. Gennadms was ook
een Ouderling te Marfeïlle , en nog vry wel geleerd , ook is hy in 't re-

gtfier der beroemde Schryvers bekend , waar in hy Hieronymus heeft zoe-
ken na te volgen. Maar zyn boek van de Kerken-Leeraars , is na de ver-

dorventheyd der zelve tyden , zeer ellendig gemaakt, en met veele Hel-

lingen aangevuld , die de rechtgeloovige zelfs niet al te wel aanftaan.

Liberatus was een Diaken te Carthago , en hy heeft een Breviarium , of
korte Hiflorie van vijftig jaaren , byzonder in 't geene de Eutychiaanen

en Ntjloriaanen betreft , gefchreeven , die de Geleerde zeer hoog ach-

ten , dog de Papijlen hier en daar wel in twijffel willen trekken, Vicior

Uticenfis, oïVitenJis, een Biffchop aldaar (en niet de reedenaar Cl. Ma-
rius Vittor te Marfeïlle) heeft eene Hiftorie van de JVandalifche vervol-

ginge , in drie boeken , nagelaaten, waar inne hy veele aanmerkens waar-

dige zaaken verhaald. <^/Eneas Gazaus wierd, uyt een PlatomfchJVys-

geer <> een Chriften, en hy fchreef een t'zaamenfpraak , van de onflerfTe-

lijkheid en opflandinge der ziele. Vigilius , Biffchop te Trente , heeft

vyfjiryd boeken teegen Neftorius en Eutyches gefchreeven. Claudianus
Mamertus , Biffchop van Vienne , heeft drie boeken van den toefiand der
ziele gefchreeven , die van Sidomvs Apolhnaris ten hoogden gepreezen
worden. De overige beroemde mannen deezer eeuwe , als Gaudentius ,

Arnobius dejonge , die over de Pfalmen gefchreeven heeft , en andere

meer
(b) Profper. Gennadius. Leo M.Epifr. (c) Gcnnadius. Ado Viennenfis Chron. (d) Vof-

fius deHiit. Lati». 1 1. c. 17. (e) Gennadius. c. 67. Altiffiodorenfis Chron. A.CDLXXV. Ado
Chron. (f) Brafficanus ad Salvian. dedic. Rittcrshuiïus ep. ad Goldaltum. p. 414. Cunur.
Magdeb. v. c. 10. p.7y8. Hift.Eccl.Goth. (g) Bellarminus de Scr. p. 112.
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meer, moet ik om de kortheyds.wille,nu voorby gaan: als ook, de twee J"^
CD

beroemde vrouwen , naamelyk, Pulcberia, de /.ulier van Theodo/ius , en Pu | C\,

ludocia, zyne gemaalinne, dogter van den//
r

y:geer Leontius , inzonder- E"

heyd, om dat ze de Kerkelyke zaaken ook weynig of niet aangaan.

eriat

JOCU.

HET VIERDE HOOFDSTUK.
/ \.n de bekendjle Synoden deezer Eeuwe.

§. 1.

HOe flecht het verder, niet alleen in de byzondere handelingen, maar
ook , by openbaare vergaaderingen en genoodfehappen , daar uyt

gezien heeft , zulks konnen de fynoden verder wel uytwyzen. Nademaal
het handtaltelijk is, dat, by voorbeeld , het fynode van Epiphamus , in on«cht-

OjfpTMS» het concilie van Theophilus , te Alexandrie, dat van Con(lant:no- s^L.
polen en Chrdcedon, teegen Chryfoflomus , en andere diergelykej^wa^»,
op de onrechtmaatigfte wyze des weerelds zijn afgehandeld geworden ,

zelfs, wanneer men maar alleen vernuftig daar van zal oordeelen, door
dien de meefte Schryvers dit zelfs t'eenemaal toeftaan. Dog wy zullen

nu eens zommige anderefynoden gaan bezien , die nog al eenigen glimp
gehad hebben. In Afrïca maakte , ten deele de verdorvene ftaat der synoden**

üeeltelykht-yd , en der Chriftenen in 't algemeen, en ten deele, het ver-

langen om de Z)< naijlen te beteugelen, dat 'er in deeze eeuwe, wel der-

tien fynoden , en ontrent het uytgaan der voorige eeuwe , vyf , na mal-

kanderen zyn gehouden geworden } naamelijk , twee te Milevo , in de

jaaren 401 en 416 , en een te Hippen, in 't jaar 393 , de andere ij f)no-

den zyn alle te Carthago gehouden geworden , van waar de bekende co- c d« c»-

dex canonum der Africaanfche kerken ook gekoomen is. Waar in zulke ™^?t*.

openbaare merkteekenen van het verval der Geeftelijkheyd zyn, dat men Afri"n*

zig ten uytterftcn daar over moet verwonderen , hoe verre het toenmaals

al, met het gantfche Min-flermm , of Kerkendienft , gekoomen mceft

zyn. Gelyk als dan ook in a'le de overige fynoden , meenigmaal niets

anders, als rechte nietige grillen, onnutte inzettingen, en wel dikmaals

ook , zeer nadenkelyke en verre ziende aanflaagegi tot verheffinge der

BifTchoppen , zijn verhandeld geworden. Op deeze wyze dan wierd 'er,

in 't jar.r 400 , te 'Toledo in Spanje , van 19 BifTchoppen een fynode ge- iX^n,
houden , insgelyks ook een te Anjou in Frankrijk , in 't jaar 45 3 : wee-

*
enns

Ê
,

a~

derom een te Agatha , te Venene , in 't jaar 45 3 , te Arles , in 't jaar £fv<„";a>

454, te Tours , in 't jaar 465 , te Tarragona 111 't jaar 480 , een te E- f"^l"\
panuo, enz. welke alle dat inzicht gehad hebben , als of daar door de ncnns,T3 t-

kerkentucht verbeeterd , en de andere kerkelyke zaaken onderzogt zou- "pa^n-'

den weiden : dog het is in der daad meeft altyd van kwaad erger, en *

het arme volk vervolgends met ontallyke laden en inzettingen, bezwaard

geworden. Tc Rome zelfs zyn 'er ock verfcheydene gehouden , waar Sjmodets

meede het ook al niet beeter afgeloopen is , inzonderheyd , aangaande

de heerfchappve van den Paus. Het eene fynode in 't jaar 465 , onder

Hilarius , zoude de Kiceenfche canones beveiligen. Twee andere, onder

Felix de derde , Helden , teegens Zcno en Acacws , over het bedryf van

Petrus MougnS)h.urc meeningen vaft,waar van wy hier onder nog wyd-
loopiger zullen handelen.

2. Wy zullen dan derhalven alhier , om de kortheyds wille alleen

maar de beyde zoo genaamde algemeene f) noden , naamelyk, het Ephefifche

en
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jaarCD. en Chalcdionifche , eens wat naader gaan bezien , die ons de rechte crond
tot D,

*

5

van alle de overigen wel toonen zullen. De oorzaak van het fynode van

Ephefc nu , was de flryd met Neftorius , waar van hier na nog zal gehan-

deld werden. Deeze man nu hadde aireede reegen het Roomjihe Jynode >

dat Celejiinus-j in 't jaar 430 , gehouden had Je, gepratefleert , en het rad

zoo weeten te draaijen , dat hy zyne teegerii preekers alle hadde in den

ban gedaan , waar booven hy ze nog , by den Keyzer Theodoftus de twee-

de, heftig hadde aangeklaagd. Hier teegen nu , willen de andere geen

beeter hulp-middel, als , dat zy , onder den glimp en het gezag van een

groot Coucilium , Neftorius vervolgends weeder ter needer zouden zoeken

te werpen. Het welke haar dies te lichter fcheen , om dat zy wel den-

ken konden, dat Ne(tonus, door zyne hoovaardye en hartnekkigheyd

nimmermeer voor haar zoude willen verfchynen , waar op men hem dan

met zoo veel te beeter fchyn van reede verdoemen konde: en zoo ging

het ook alhier t'eenemaal toe, gelykhet by alle Concilie» is gegaan, riet

verdroot Neflonus nu uyttermaaren , dat Cyrillus van Alexandne , zyn
Macht van argfte vyand, met geweld Profes, of Voorzitter , op diz Concilie wil-

de zyn , die deeze macht van den Keyzer zelfs meede gebracht ,

en waar van hy ook zeegels en brieven in handen hadde. Waar door hy
ook, voor des Roomfchen Biffchops legaaten , of afgezondene , Arcadius

en Projeflus , den rang nam, en alzoo het fac totum , of de al-bedryf,in

deeze zaak was , fchoon daar wel ontrent 200 Biflchoppen te zaamen
waaren, welke vergaaderinge in 't jaar 4.3 r , ontrent Pinxteren, gefchie-

T«gen- de. Nu verfcheen wel de aangeklaagde Nejlorius al kort na Paaffchen,

Ncïtorlus" teEphefen, met die van zyne partye , maar hy wilde op het fynode niet

verfchynen , om dat Johannes , Bijfchop van Antiochie , daar nog niet

teegen woordig was, die zynen Landsman, en goeden vriend, nictgaar-

ne meede wilde helpen veroordeelen. Ondertuflchen voer Neftorius on-

befchroomd teegen het fynode uyt, dog liet de afgezondene haaren gang

gaan , fchoon men hem al driemaal plechtelyk hadde ingedaagd. Maar
hy verliet zig op de Keyzerlyke Staats-d\enws ,Candidianus en Irenaus,

dewyl de Keyzer deeze met dit uytgedrukte bevel daar heene gezonden
hadde, datzy, onder de twift-zieke Biflchoppen, gebieden zouden,
alomme vreede te houden, en dat ze alle fcheuringen zouden helpen wee-

ren. Gandidanus was ook ten gevalle van Neftorius , aldaar gekoomen,
om te zien, wat men dog met hem mocht voorneemen. Johannes kwam
ook eerft den vyfden dag na de veroordeelinge van Neftorius op het fy-
node , het geene hier na noch al groote moeyte maakte , niet teegen-

ftaande men wel zeftien daagen lang om zynent willen gewacht had-

de. Qa)
H
en

n

«il
n~ 3. Wanneer nu Cyrillus de Prefidents-plaats hadde ingenoomen , zoo

cyriiiut. keverde hy, neevens de andere aan het fynode de fchriften van Neftorius

over, daar hy dan verder zyne ftellingen uyttrok, die hy, door het by-

brengen van veele fpreuken uyt de Oudvaaders , zogt te weederleggen

,

door dien de Schrift by deezen woorden-twift niet wilde toereyken , gc-

lyk als de Hiftorie Schryvers ook eenpaariglyk bekennen , dat hy met
een eenig woord uyt de Schrift zelfs daar toe heeft bygebragt. (by Wan-
neer 'er nu op deeze wyze eenige zulke uyttrekzels gemaakt waaren , die

de zaak een goeden glimp fcheenen by te zetten , zoo gaf Cyrillus ten

zynoor- laatften dit oordeel uyt: Nademaal z.une Hooewaardieheyd , de Biffchop
d«!t«gen A7 n . i ,

Jr il t
& M

1

Neitotius. Ne/tot nis nog onze mdaagir/gen niet heeft willen gehoorzaamen ; nog ook,

onze

(a) Socratcs vu. c. 34. feqq. Euagrius. Niceph. xiv. c. 14. Liberatus Breviar. c. f. Aila S'y-

nodi Ephef. & Epift. Patrum ad Synodum ap. Chrilliauum Lupum. (b) Euagr. 1. c 4.
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onze Iheren afgezondene willen aar.uccf.ien , zoo is men daar door genood- £jjx

zaakt geworden , otn zijne goddelooze gevoelens te móeten verwerpen: en,

door dien wy , njt z'jt/e (chriften i detrjbevinden ,dat hy onderfchey-

dene goddeléoze dingen m den zin heeft , en voorgeeft ; zoo dringen ons ,

zoo nel de Kerkelijke Inzettingen , als de brieven van Calejlmus
, (NB.

Aangaande ^Wn Bybd was alhier het g 'Icinl nu niet eens) ^r ^y , ;»»/

veele traanen, (op zulk eene fchynheylige wyze bedekt hy zyne wraak-

gierighcyd en boosheyd) genoodza m , otn dit karde bejluyt teegens

"hem te moeten neemt». Dei halven fa e/r dan onzen llecre Jejus , die van
hem gelajlert tsgeworden, door dit fyribdè\ beflooten Jjetn van de Bi/jchop-

jke waardigheyd en bet gantfcht gezeljihap des VriejUrdoms , t'eene-

maalafte zetten, ft) Hier onrrenr nu , zoude men , met groote ree-

de wel konnen twyllelen, of Nefioriut, met zyn gevoelen, Chriftus wel

meer gelaftert heeft , als Cyrillns zelfs , door zyn fchrikkclyk misbruy-

keo van Chriftus naam, daar hy Chriftus te la (te lcgd , dat hy Neflorws
zelfs afgezet , den welken hy zoo wel als alle de andere nog aangeroe- En vüot -

pen , nog gekend heeft, by haare openbaare goddeloosheyd ; en wiens
£"

Ekyligen naam , zy in haare vergaderingen heel bezwaarelyk hebben
konnen ver iragen. Gelykalsditdanookal van hem zonder lalteringe niet

gezegd kon weiden, dat de Vaders zig alle eenpaariglyk op de overeen-

itemminge van alle de voorige concilien hebben beroepen , door dien de

IJeyhge Ceejï door haar gefprooken hadde , niet teegenttaande dat haar

wel dikmaals een heel andere Geelt ged reeven hadde, gelyk als haare grou T

welyke bedryven zulks ook heel wel uytwyzen. {[dj Waar toe dan ook
meede behoorde , dat men van de aangeklaagde afvorderde , dat zy alle

andere formulieren , of manieren van fpreeken , moeden vervloeken

,

buyten die gecne , welke die fynode haar als nu kwam voor te fchry-

ven. (Y)

4. Dog het duurde met de heerfchappye van Cyrtllus niet heel lang , cyriiiusiri

maar her blad keerde wel haalt om , want hy wierd , beneevens zynen
meedc-makker, Mernnon den BifSchop van Epbefen, in drr(/?'genoomen.

Waar meede het dan alzoo toeging. De inccrgemeltc Johanncs van An- J°i>ii,n«

tiochie , maakte, na zvne aankomite te Ephefen, aanttonds een groot ge-

rucht, beneevens nog twee-en-twintig andere Kerken-dienaars van zynen
aanhang, veroordeelde Cynllus , benecvens die van zyne partye , en hy
„zette haar van haare ampten af , door dien zy (gelyk als zyn fchryven

„luyde) zig zelfs, op eene oproerige en ketteriche wyze, alleen verzaa-

,, meld , en de andere BifTchoppen niet afgewacht hadden , die van zyne
,,Kevzerlyke Majelteyt, eeven zoo wel als zy op dit Jynode ontbooden
„waaren. Dewyle ze ook niet gewacht hadden , tot dat de vonniffen ,

„teegen Arrius, Kunomins, en Apollinaris , waaren werkftellig gemaakt
„geworden , waar door ze dan ook niet ordentlyk gehandeld hadden.

Hier bv beriep zig Johannes eeven zoo wel op de Oudvaders , als zyne

teegenpartve , zoo dat 'er op deeze wyze geen rechter tulTchen beyde

deezc partven te hoopen was. En het is waarlijk , uyt alle deeze om-
itandighccden heel wel te zien , dat men , van weederzyden , maar al-

leen met loutere lift en bedrog heeft omgegaan. Johannes vertraagde

daarom zvn aankomfr,op dat hy zoo veel te beeter teegen de onvolkoo-

aienheyd van dit fynode protefleereu , en zig op des Keyzers bevel beroe-

pen konde , en op dat Neflorms daar door tyd won , om zijnen vyand
deezen pas te verzetten. Cynllus daar en teegen , haalte zig om deeze

~:elve reede met zijn vonnis , en liet zig zijne afweezentheyd wel geval-

I. Deel "Ddd len,

[bid. (</) EpiQ. Syti. Ephcf. ad Ncflorinm. I km

nus.
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j ia
rCD. len , op dat hy in dit troebel waater zoude konnen viflehen. Echter

kan men uyt dit alles wel klaar zien, dat de party e van fohannes zig op
de gunft van den Staats dienaar Candidianus t'eenemaal verlaaten hadde,

en daarom zoo trots was geweeft. OndertulTchen dreef de wraakgierig-

heyd Cyrillus en Memnon weeder nzn^&ztzyjohannes zelfs op haar beurt,

afzetteden en veroordeelden , waar uyt men de grouwelyke verbittenn-

gen van deeze lieden heel klaar ziet > en hoe het haar alleen om de eere

strydvan te doen is geweeft. Hier by nu kwam ook Theodoritns , die teegens Cy-
Theodon-, ^.^ begon te fchryven , en hem wel fcherp aangreep. Dog het meefte

hielp wel , dat 'er van 't Hof een antwoord kwam , waar in de Keyzer

het oordeel vanjoharwes, teegen zyne teegenpartye , en de verwerpin-

ee van Ncftorins , voor goet verklaarde , en Cyrillus met Memnon daar

op in arrrfl liet neemen , waar in deeze heevige yveraars een geruymen
tyd lang blyven moeften,tot dat men haar eyndelyk weeder op vrye voe-

ten ftelde> (f)
waar op ook Iheodo/ïus , die met deeze twiftzieke lieden

heel veel te doen gehad heeft, Johannes met Cyrillus naauwelyks weeder
Synode verzoenen kon , nadien 'er te Antiochie weederom een Synode wierd ge-

chie(

Anc '°"
houden, waar inne de handelingen van het Synode van Ephefen, door Pau-
lus Lmifenus naader waaren overzien geworden, (g ) Het overige nu
van deeze zaak, zal ons in de Hijlorie der Nejloriaanen nog weeder voor-

koomen.
Eindigt» ^. Zoo ellendig liep het met dit beroemde , groote , algemeeneen
rinSSIy. rechtzinnige Concilium, voorde rechtgeloovige , af, daar zy, voor en
nodc

' na het zelve, zoo uyttermaaten veel van hielden , dat zy het niet hoog
genoeg na haaren zin verheffen konden , en het , neevens de andere , de

vier Euangelien gelyk ftelden ,en zich ook geduurig daar op beriepen. f&)

Doch het hielp dezelve zoo weynig, dat 'Johannes alzoo aanftonds daar

op een ander Synode te Antiochie byeen riep , waar in hy Cyrillus afzet-

te, (f) En fchoon hy zich hier na al tot wat meerder zagtigheyd liet be-

bepraaten, zoo fchreef hy egter aan Cyrillus een zeeker geloofs-formuker

voor, waar na zich deeze, ten opzichte van des Keyzers wille, genood-

zaakt was te fchikken. Zoo dat men met defy noden t'eenemaal fpeelde,

en naar eyge believen nu dit voor goed hield , dan weer verwierp , en

dan weeder een andere voor goed keurde. Wanneer nu hier na de ftryd

synoden met Eutyches aanging , zoo openbaarde zig nogmaals de ongeregtigheyd

^~ncs.
Eu" der concihen heel zonneklaar. De Keyzers Theodojïus en Valentimanus

dan, hadden te Confta'ntinopolen , tweemaal fynoden laaten houden, waar

in men, in de teegenwoordigheyd van eenige Keyz-erlyke Commijfarijfen,

Eutyches verworpen hadde, onaangezien hy in hetlaatfte fynode niet eens

teegenwoordig was geweeft. (k) Dit viel nu voor Eutyches zeer verdrie-

nandei tig, waarom hy zynen toevlucht ook naam tot Diofcorus , Btffchop van

cor

n«'°f" AUxandrie. Deeze man nu hadde een groot befcherm-heer aan Chryfa-

phnts, die by den Vorft heel veel vermogt , en hy bragt daar door een

ander fynode > insgelyks te Ephefen te zaamen, dat onder het opzigt van

de twee Keyzer lijke Commiffariffen, Elpidius en Eulogins, in 't Jaar 449.
synodus vcrzaameld zoude werden. Dit noemen de rechtgeloovige het Atffg/xw

,

Epi.cüaa. of het wreede fynode , door dien de Geeftelyke zaaken aldaar met louter

geweld waaren afgehandelt geworden. Doch de Keyzer beval aan Diof-

corus , dat hy , uyt zyn eyge Bisdom , tien andere Bijfchoppcn met zich

brengen, en noch tien andere Biflchoppen daar by verkiezen zoude, en

Iheo-
1 f Euagrius. Liberatus. Ada concil. Ephef. Ad. v. Epift. Theodof. ad Synod. Ephef ip.

C.otèïcr. To. i. p. 41. (?) Ada Concil. Ephef. P.nr. (i>) Gregor. M. Epift. Ada Concil.

Chalcedon, art. 1.3.5-. Ada Synod. Ephef. 11. Cilertm. Ep.Rom.ep. ad Syn. Ephef. (i)Soar.
11. c. 34. (k) Euagr. i.c. 20. Liberatus c. 11. Ada Concil. Chalcedon, ad. t.



IKHoofdJi. HISTORIE. 393

Theodonttis achterlaaten ,om dat hy reegen Cyrillus gefchrecven hadde. f/J
t

J"'
D
C0,

Daar by nu zoude B^rfumas , een Abt uyr Syrië , moeten zyn , die den

Keyxtr zeer aangepreezen was. (w) Insgelyks wierd Leo van Romeook
daar toe genoodigt, die egter zelfs aldaar niet koomen wilde, Onder-
tuflehen fpraaken Eutycbës vrienden overal van de rechtgcloovige , dat

ze maar een deel Nefloriaanen waaren , en Ravianus , Bijfchop van Con-

flantmopolen , wierd by den Keyzcr aangegeevcn j als of hy aan alle dee-

zen onruiT fchuMig waare.

6. Op het Synode zelfs dan , wierd Eutyches geroepen, welke zy- ^cHel

ne Geloofs-bclydenifle inbragr, en zig verklaarde, dat hy het met het

Ntceenfche en Ephefifche concilium hield, en ook met Cyrillus ,\vaar byhy
verzogt, dat men niers alroos noch daar van nog daar toe zoude doen.

Hier door nu fchoóf hy alle kerrerye van zich af, en op de regrgeloo-

vige, die hy voor Nejtortaancn uytmaakte , en zich hier reegen over

Ravianus beklaagde , dar hy hem zoo zeer befchimpr hadde. (w) Nu
luydde het Kéyzxrlyk Edicl , dat, dewyl men nu over de uytfpraak van

den voorgaanden Rechrer wilde oordeelen, zoo zoude die daar welmo-
gen by zyn, dog nier als Rechrer, maar hy zoude her gemeene vonnis

van alle de BiiTchoppcn moeren afwagren. Verders zoude men na het

Niceenjche gcloove alles beftieren. (0) Door dien nu dit alles zynen be-

hoorelyken eyfch fcheen te hebben, zoo vielen de (temmen des te eer-

der voor Eutyches, en die anders regtgeloovige Bijjchoppen , Domnus
van Anttochie, Juvenalis van Jerufalem , Stephanus van Epbefen , en meer
andere, lieren zig op allerhande wyzen tot de onderfchryvinge bewee-

gen. (/>) Maar, om dat Eutyches reegen de afgezondene van Paus Leo
proteftterde , als die by Ravianus re galt waaren geweeit , en welkers

meeiter her ook mer zyne vyanden t'eenemaal hield , en die ook zyn
fchryven niet eens hadden willen laaten leezen : zoo naamen deeze dan
haar aficheyd, en maakten Leo na haar te huyskomfte, zoo kwaad, dac

dit fynode daar door hier na in zulk een (lechten naam kwam. (q) On-
derruflehen en zoo dra als zich deeze afgezondene te rugge hadde be-

geeven , zoo ging cgter her fynodus voort , met de aften of handelingen

van het Conjtantinopohtaanfche concilium re leezen , Eutyches weeder in

te zerren, en hem voor rechrgeloovig re verklaaren. Waar by ook wel zyieve*.

300. Munnikken een beklagfchrifr reegen Flavianus ingaaven, naamelyk
dar hy Eutyches, haaren overlten, heel kwaalyk gehandelr hadde, waar
door dan deezen, beneevens EujebiusDorylaus, deaanklagers van Euty-

ches, ook veroordeelr , en daar na de acla van het eerfte Ephefifche fytto-

de geleezen wierden. Zoo verre vertellen eenige deeze Hütorie. Doch
andere zetten noch verfcheydene kwaadaardige bedryven der Biffchoppen

hier by. Tot een voorbeeld : wanneer Eufebius op Eutyches begeert

hadde, dat hy in Chriflus , na zyne menfehwerdinge , twee natuuren

zoude erkennen , zoo hadden de andere daar teegen aan gefchreeuwt :

Weg met Eufebius, verbrand hem, houwt hem in twee fink/zen, deelt hem En *fwe14

van een, gelyk als hy zich zelfs afgefcheyden heeft l (r) Insgelyks, wan- synode,

neer 'er zommige Bijjchoppen teegens hetfynode geprotefteert hadden, ge-

lyk als Flavtanus , H1U1 nis en Onefiphorus , zoo hadde Diofcorus de Key-

zertyke Comrnijfarijfen binnen geroepen , die met haare Soldaaten, haar

in de keeten wilden leggen. Waar door dan de rechrgeloovige Leeraars,

uyt vrceze voor een balliugfchap , zig daar na wel goedwillig moeiten
Ddd 2 fchik-

{!) Epift. Thcodof. ad Diofc. in Concil. Chalced. p. 34. (>») Epift. ejufd. ad Barfum.

(») AÖ» Concil. Chalced. p. yó. (o) Euagrius 1. c. 9. A&a Concil. 1. c. (o) Libcratus,

Aeta Concil. (?) Leo M. cp. ad Thcodof. & 1'ulchcr. (r) Acta Chalced.
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)urCD. fthikkcn, en de ketteryen meede hadden onderteekent. Alhoewel zy
die hier na wel meeft weedcr herroepen hadden. Barfumas nu was ook
op Flavianus aangevallen, had hem buyten geftooten, en zoo zeer met
voeten getreeden, dat hy zoo aanftonds daar van gefturven was , welke
wreede daad andere echter aan Diofcorus toefchryven.

KtyMtiyR 7. Ten allen ongelukke voor de rechtgeloovige , kwam hier noch al

by , dat de Keyzer een eygen editJ liet verkondigen, uyt kragte van het

welke Entyches voor rechrgeloovig, en dit concihum, beneevens deuyt-
ftootinge van Flavianus, voor rechtmaatig erkend wierd. Ja , of wel
Leo , en veele andere Bijfchoppen , aan welke alle deeze proceduren heel

vreemt voor kwaamen , Eudoxia , des Keyzers dochter , zeer aan de ooren
. lelden, gelyk ook Valentimanus zelfs, dat zy hem dochteegens deregt-

geloovige, tot een Befchutsheer zouden maaken , zoo hielp doch alles

niet. (s) De Keyzer fchreef veel eer weederom, dat Flavianus naar Go-
des rechtvaardig oordeel, weggerukt was , op dat den twift daar door
eenmaal een eyndemogtneemen.(Y) Totdat eyndelyk deGeeftelykheyd
ten Hoove weederom ruymte kreeg, en dat TheodofiusChryfaphiust'ecne-

maal afzette. Waar op de rechtgeloovige op haar beurt, geenzins ver-

zuymden , om na zyn dood , door het toedoen van de Keyzer Martia-

vlnchai
nns > een Syn°de tot Chalcedon te houden , om haare zaaken weeder op

"don. den ouden voet te brengen. Hier toe nu had de Paus Leo, den Keyzer,
en zyn Sufter Pulchcria, achter welke hy zig langen tyd te vooren ver-

fchoolen hadde gehouden , geweldig aangedreeven , door dien hem en
zynen Haat , het meefte daar aan geleegen was , dat de fchimp , die aan
zyne Afgezondene voor heene weedervaaren was , weeder wierd herfteld

en afgedaan : daar ook de andere Bi(Jchoppen weegens haarenontfangenen
hoon, zeer hart opdrongen, (u) Ën alzoo ging het met het Synode, in

't Jaar 4.51 toe, alwaar wel 630 Bijfchoppen kwaamen, of , gelyk andere
fchryven, om die zaaken daar door des te beeter aan te pryzen , alle de
Aartspriejiers uyt de gantfche weereld, of van het Roomfche gebied. (V)
Onder welke ook Leo zelfs veele Afgezondene hadde zitten, die zyn be-

lang waar neemen moeden, naamelyk, twee Bijfchoppen, Pafchajius of
Pajcafianus , en Lucentim , en dan nog twee Priefiers , Bonifacius , en
Bafdius, gelyk ook nog een met naame Julianus, die ook, beneevens
Anatolms , den Aarts-bijfchop van Conflantmopolen , boven aan zaaten.^
En dewyle Flavianus en Leo, Eutyches aireede in 't Jaar 44.8. en 449. in

haare eygene Synoden veroordeeld en verworpen hadden , (V) zoo was
nu de reekening wel ligt te maaken , hoe zy het by dit voorval zouden
maaken, daar zy zich op de hulp des Keyzers konden verlaaten. Want
deeze hadde verfcheydene Staats-dienaars daar heene gezonden , op dat
zy meede zouden toezien , en alle onordentlykheeden der Bijfchoppen

helpen weeren.

Hand.iin- 8. Al in het begin kwam de Keyzer, met Pulcheria , de Befchuts-

Kgt^ioo- vrouwe van Leo, zelfs in de Kerk, daar het Synode in gehouden wierd,
Y|6e> roemde teegens de Ploogw'aardige Vaders zynen yvervoor de rechtgeloo-

vigheyd, en hy begeerde op haar , dat zy het Niceenfche geloove doch
, voor al zouden navolgen. Daar op wierd zoo aanftonds , zelfs in de

eerfte zittinge , Diofcorus , daar het wel meeft op gemunt was , al by
tyds, midden uyt haar uytgezet , om dat Eufebius hem hart aanklaag-

de, en een verzoek-fchrift liet afleezen , waar in de Keyzer vermaand
wierd

,

(j) Nicephor. xiv. c.47. Euagr.n.c.2. (<) Epift.33. Aéta Conc.Chalccd. p.26. («) Eus-
grius. Zonaras. Leo M. ep.2<\ 26.44. S°-5 l - (

x ) VitaEuthymii' c.72. ly) Liberatus.Eua<T.
AöaChalccd. (*) Ibid.



lV.lloojdil. HISTORIE. ; 9 -,

wierd, Dat hy de beleedigde Triefiers moe/i helpen , devijle dit de befte }™£?'

Godsdienfi , en hit doelwit van zijne regeeringe vas. Zoo wierd hy dan

ook gebeedtn , dat de reeds gedoemde Dio/iorus , om dat hy teegen de recht-

geloovigc Prtefiersi en het geloove gezondigt hadde , vervolgens meede door

hem veroordeeld mogt vierden ; zy vilden hier teegen alle onophoudelijk

voor den Keyzer bidden , en gelyk als de gewoonclykc termen der

vlciiende Geeltelykheyd verder luyden. (aj De andere nu , die

voorheene het Ephefienfche Synode meede ondergefchreeven hadden ,

wierden by deeze handelingen voor haar zelfs zoo bang, dat zy om ver-

giffenis baaden, en de gefeluedde dwang voor een oorzaak daar van by-

bragten. Niet te min wierden 'er veele van haar afgezet, gelyk als

Diojcorus, Jnvenalis, Thalajjiuir, Eufebius van Armenië , Euflathms ,en

. ius van Sileucia , aan welke docheyndelykde (traite vergeeven wierd,

zoo dat het alles alleen op Diofcorus afliep, (b) Daar op wierden Euty-

ches en Nejlorius nochmaals verdoemd, en daar en teegen het Aiceenfche

en Lou/tantinopolitaanfche Comilium vaft iteld , beneevens de fchriften

van Cyrilltis en de andere zoo genaamde Vaders. En in de tweede zit- ni, r

tinge wierd Diofcorus , die zich ondertufichen hadde t'zoek gemaakt ;
ïetd<M*™

driemaal ingcdaagt , die zeer over de ongeregtigheyd der Biffchoppen

klaagde, en daarom den Keyzer zelfs, beneevens den gantfehen Raad,
tot zyne Rechters begeerde, doch echter ten vollen afgezet wierd, ge-

lyk als dan de afgezondene een oordeel teegens hem afkondigden ; nade-

maal Diofcorus met Eutyches na zijne ttytjïootinge , gemcenfehap hadde ge-
houden, en dat hy daar en boven nog daar op roemde ; als meede , om dat

hy op het Synode van Ephefen, den brief van Leo aan Flavianus niet had-

de laaien kezen , het welke veel ergernis en fchaade in de Kerken veroor-

zaakt hadde , door dien hy ook , boven dit , alles ondernoomen hadde , om
den allerheyhgjlen en vroomften Bijfchop van Rome, Leo , in den ban te

doen; dat hy daar na vel van veele aangeklaagt geworden was, dog met
hadde villen gehoor zaamen nog verfchijnen; en% om dat hy de kerkelijke in-

zet tingen verder in veele deelen overtreeden hadde : zoo moefte hy dan hier

meede veeten, dat de allerhedigfle en zaaligfle Vader , Leo , door zijne

yjfgezanten , en dit Synode , met de H. Apojlel Petrus (die de rotsfteen en

grond van de Catholijke Kerke , en de regteJtut van de regtgeloovighcyd is)

hem van zijne Biffchoppelijke vaardigheid en ampt feenemaal berooft en af-

gezet hebben, (c)

9. In de overige zittingen wierd'er eeven zoo over het geheelegé'/öö/}-

formulier gehandeld , en wanneer 'er een Artykel afgeleezen wierd , zoo
riepen alle de BifTchoppen met luyder llemme : Dit is het geloove der

regtgeloovtge , vervloekt is hy , die het met aanneemt! Alhoewel eenige

daar dan nog al niet aan wilden, en alzoo die zelfs verzonnene uyrdruk-

kingen van CyriUtts , en andere , niet zoo maar flegts heen aannaamen.

FlareititfSj BifTehop van Sardis, bad om uytftel , die uyt Iilyricum en

PaUjP&n'wierden ook over eenige paffagien moeijelyk, en Atticus zelfs T«Fen-

de BiiTchop van Conftantinopolen , protefleerde daar teegen , dat hy de ^^[ia

zaak zelfs eerft verder wilde nadenken. (d) JadeBiflchoppen van Egypten

wilden tot geene onderteekeninge altoos verdaan , en fchoon zy eynde-

lyk Eutyches al verwierpen , en de leere van CyriUtts en Athanafius aan-

naamen, zoo wiiden zy echter den brief van Leo geenzins onderfchry-

ven, met deeze ontfchuldigmge, om dat zy nu geenen Biffchop te A-
kxandrie hadden, welkers regt zy zonder twyffel niet weg wilden gee-

Ddd 3 ven.

C«) AQaConcil. Chalccd. Sefl. 1. (b) Liberatus. (*) Afla Chalcedon! {d) Acla I. c
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ja.rCD. ven- r^ Alleen gaf het noch een grooren ftorm met de Egyptifche Mun-
mkken, waar van ettelyke duyzenden aan den Keyzer gefchreeven , En-
tyches ontfchuldigt, en de zaak van Viofcorus zig aangetrokken hadden.

Want, wanneer men haar fchryven las , zoo vingen cle Bijft huppen een

groot gefchreeuw aan, roepende: Viofcorus is vervloekt ! Chfijlus heeft

hein afgezet. Weg met deeze lieden! zulk een grooten fchimp moet men het

Synode met aandoen! Hier teegen nu fchreeuwden de Munnikken nog al

erger, Men moeft haar Kloofter niet befchimpen , of het zoude daar fl-gt

afloopen. Alzoo dat het 'er naauwelyks zonder flaagen en bloed vergieten

toeging, het geene de Hoovelingen nog beletten. De Keyzer nu wilde

gaarne van het gekyf eens een eynde zien , en hy verkoos daartoe eenige

Biffchoppen , die aan een byzonderen oort, een befluyt zouden maaken,

het welke zy dan ook, naar het Niceenfche en Ephefimfche formulier , op-

ftelden. Daar op verfcheenhy , beneevens Puhheria, nog eens in 'tSy-

ae?Ke
y
- n°de, en gaf eyndelyk dit bevel, Dat van nu voortaan alle oorzaak tot

-"" woordtn-twiften zoude ophouden , en het aan een ieder onderdaan fcherp

verbooden zyn , om opentlyk , aangaande het geluove , eenige de minfteftry-

digheyd te onderneemen ; waar op hy dan nog eenige groove fouten der

Geeftelykheyd zogt af te doen, waar van ook in de canones van dit con-

cüium iets te vinden is. (f)

10. Ten laatften gaf het ook nog al een fcherp gevegt met de Room-

fche Afgezanten , welke tecgen de ltellinge van het Frimaatfchap ofOp-
perkerkvoogdye van den Conftantinopohtaan/chen Biffchop protefteerden ,

welke oneenigheyd ook hier na altyd geduurt heeft , om dat de Koom-
fche met het befluyt van dit Synode in geenen deelen te vreeden waa-

uytiiag ren. (g) En eeven zoo ongelukkig was ook de uytkomft en het gevolg

nodé!
Sy " van dit Synode, in alle de andere dingen. De Biffchoppen hadden zig

teegens Eutyches byzonder met deeze vier woorden willen waapenen:
Dat de twee natuuren in Chriitus met malkanderen vereenigt waaren ,

ao-u/^t/ras, aTgéarra?, aJioti^TOf , a^ffleje-aj , dat is , onvermengt , onveran-

derlijk , onafjcheydelyk , en ondeelbaar. Zoo wift ook Leo de Groote , be-

neevens de andere regtgeloovige , hetfynodus hier na niet genoeg te ver-

heffen, door dien hy wel meelt de oorzaak daar van was : dit Synode
dan, moeft heeten, dat het de Heylige Geeft aangefteld hadde, als mee-

de, dat het een reegel was, die uyt een Goddelyk ingeeven was voort-

gekoomen , en daar men niets toe nog afdoen kon , zulke volmaakte be-

fluyten hadde het gemaakt, (hj Gelyk als ook andere dit Synode met
het Euangelium gelyk geiteld hebben , en het , neevens de andere zoo
genaamde algemeene concilien , op eene regt lafterlyke wyze verheften

,

en alzoo de Schrift niet voor genoegzaam erkenden , en echter daar by
noch al rechtgeloovig bleeven. (i) Nochtans zoo getuygen doorgaands

deHi/tonen, dat het, gelyk als allede andere fymden , niet als louter

ongeluk en verwerringe aangeregt heeft. Te Alexandrie ontftond dan
diefweegen , kort daar op , een fchrikkelyk oproer , na dat Viofcorus

naar Ga?igris in Paphlagonie was verzonden. Die geene nu welke men
daar in verdoemd hadde , klaagden heftig , over het groote geweld en

ongelyk , dat haar alhier gefchied was. De partye der Egyptenaars ,

welke men nu voor rechtgeloovig wel moeft heene laaten gaan , fcheid-

de zig om dit Synode van de andere, en ze befchuldigden het Synode,
weegens ontallyke gebreeken , en onrechtvaardigen handel. (£) Andere

wee-
(<?) Ibid. & Euagrius. (ƒ) Euagr.n. c. 4. Liberatus c. 73. Zonaras in Martiano. {g) Li-

beratus l.c. Conf. Baronius A.CDLL n. 134. leqq. Petronius. Allatius. (/;) Leo M. ep. ad
Leonem. A. Damafcenus hxr.83. Vita Euthymii c. 113. («) Julhniunus Novell. Gregorius
M.cp. (k) Damafcenus l.c.
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wecder gaaven opcntlyk voor, dar de Nefloriantjieiye daar door volkoo- JvtPD.

mcntlyk wecder was ingevoert geworden, en ze vervloekten hierom dit

Synode, op een ander Synode ie Sidon opcntlyk, als ketterfch en dwaa-

(ende. Gelyk her ook de Keyzer Bafilif'cus , als een nieuwigheyd, ver-

bannen, en de fchnfeen deszelfs, met die van Led, verbranden lier, en

beval, dat men maar alleen de Synoden v.u\ Kiceenen en Epbefen hadde
te volgen. (/) Zoo dat het hier uyt, gelyk ook uyt alle de andere Sy-

noden, wel te zien is, hoe dat iWe&eConCÜien der rechtgeloovigc,ecvai

zoo weynig geloofwaardig en nut gewecit zyn, als de andere, endatal-

tyd de eene parryc maar alleen voor gehad heeft, om het bedryf en de

verzogt* middelen \m\ de andere t'eenemaal te vernietigen en te onder-

drukken.

1 1. Hier ontrent zal zig nu etn verrtandig Leezer wel met regt moo-
gen verwonderen , hoe onbefchaamt en (fout deezeKerken-dienaars , en

boven alle andere, de zoo genaamde allerheyligfte Vader, Paus Leo >

gewceft zyn , dat zy dit Synode, en defielfs gemaakte formulier cifyttt-

bolu/n, ('want zoo noemen het de Geleerde) \rn) voor een Jiómtvw en

van God tvgegecven iverk dorften uytgeeven, wanneer men naamelyk de

heymelyke tiiecken en kunften daar eens meede vergel ykr, waar doorzy
dit Synode by den Keyzer cerft verkreegen hadden ; als ook die open-

baarc cenzydigheyd , het geweld en de aangemaatigde onbedneglykheyd
der byzitters> de hoogmoedigheyd , en de daar uyt ontftaane ftryd om
den voorrang der voornaamfte Biilchoppen , en dat alleen maar daarom,
wie dat de grootfle narre-kap toekwam, naamelyk den Biflchop van Ro-

me , of die van Conflanttnopolen ; dat grouwelyke oproerige gefchreeuw

der Biflchoppen teegen haare tcegenpartye, en die andere groove onma-
nierlykheedcn van dezelve} alle welke zaaken geenzinsde regceringe van
ócn heiligen Gee/l, maar wel, die van een andere booze geeft , aanwy-
zen. Waar over men zich ook waarlyk ontzetten moet, en niet genoeg

betreuren kan , dat de zoo genaamde gantlche Chriilenheyd zig zelfs

van decze en d iergel ykc boosaardige lieden , en wel inzonderheyd van

de Roomjcbe 'Tyranucn , zoo lang heeft laaten beheerfehen en blinden, dar.

zy haare voorgefchreevene uytfpraakcn en formulieren * als Goddelyke
reegels aangenoomen ,en aan andere geweetens opgedrongen heeft. Daar
doch die geene, welke anderzins de grouwelen des Pausdoms wel ken- .

ncn, en ook myden willen, fchoon zy aan deezen Leo den openbaaren

Autichnfi wel bemerken, echter niet zien willen , dat hy by alle deeze

handelingen de voornaamfte in *t fpel is geweeft , waar door ze zich

zelfs dan ook mocdwillens onder het jok der erbarmelyke flavernye, in

geloofs-zaaken, begeeven hebben. Alhoewel, wanneer men dit fynodus

met het Niceenfche in alles zonder onderfcheyd vergelyken wil, het niet

onregt vaardig is , by aldien men maar het rechte begryp daar van heeft , zoo
als het in 't voorige Boek na de waarheyd ontworpen is. De verlichte ge-

moederen zullen in 't vervolg echter wel konnenzien, of men nog welop
zulke en diergelyke dingen eenig het minlle opzigt kan of mag hebben,

waar toe de getuygenifien der Hijiorien ons een groot licht konnen by-

zetten. Deeze vertellingen nu zullen my ten minftenhier eenige moey-
teafneemen, naamelyk, dat ik de volgende grouwelen des Antichrifis

des te korter zal moogen aanroeren , ciewyle liet verderf, in deeze eer-

fte eeuwe aangeweezen , nu reeds al verzeekert -, en zulks aan

een

(l) Theodofiu? in Apophth. Par. ad Gehtium ap. Cotclerium To. i. Mon. Gr. p-4tf. Cyril-

lus Scythopolitanus Viia Saba:, c. ro. Batllilcus Epilï. ad Tiinoth. ap. Euagr. UI. c. 4- («*) Span-

hemius Scc.v. Hul. Eccl. p-494-
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jaatCD. een ieder wel kan bekend maaken , dat het hier na voor al niet bcctcr>

maar wel nog duyzendmaal flimmer is geworden.
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HET VYFDE HOOFDSTUK.
Van de beruchtjle ketteryen deezes tyds.

§• i.

WY hebben hier booven nu reeds al vernoomen , dat de meeüe 200
genaamde rechtgeloovige van deezen tyd meer verdiend hebben

om zelfs op de Ketter-rolle te komen , als de andere , die van haar

verdoemd zyn geworden. Echter willen wy alhier, om de reeds aange-

vangene methode op te volgen, de bekendfte Ketters ook niet over/laan.

Onder deeze nu ftaan wel voor aan de Pelagiaanen , die in. den aanvang
deezer eeuwe, eerft bekend wierden, en wel inzonderheyd , in Britart-

nie, Italië, en Palaftina. Deezen naam dan gaf men haar va.nPehg.us,

die men, tot onderfcheyd van een andere Tarentifche Pelagius , en die van
Samofata, item, van weegen zyn Vaderland, Morgan, om dat hy in

Engeland, en aan de Zee gebooren was, Briton heette. Zyne voornaam-
fte vrienden en meede-genooten waarcn dan Caleftius , een Triander, en

Julianus , een Italiaanjche Biffchop te Capua , by welke hy , inzonder-

heyd weegens zyne groote geleerdheyd, in 't begin zeer gelieft was. Ge-
lyk als het dan van deeze lieden aanmerkelyk is , dat de regtgeloovige

zelfs van hen een goed getuygenis geeven , en byzonder van Pelagius,

die in Syrië , na zyn belydenis , een Munnik is geweeft , bekennen,
dat hy van grooten yver in 't Chriftendom , als gebrand heeft, (a) Ver-

. der, dat hy in groote oeffeninge van godzaaligheyd en geduld altoos

geleeft heeft , (b) waarom hem ook de beroemdfte Leeraars zelfs dik-

wilS bygebragt , en gewag van hem gemaakt hebben , om dat zyn lee-

ven van zoo veele geroemd geworden is. (V) Ja de grootfte Leeraars,

als Paulinus Nolanus, Chryjoftomus , Avgujhnus en andere, hebben hem
in 't eerft, om zyn heyligheyd , in eene hooge waarde gehouden, (d)

Inzonderheyd bekend deeze laatlle van hem , dat hy van een kuys en on-

befprooke Ieeven, en van loffelyke meeden is geweeft , en dat hy , naarChri-

Jius bevel, alles, wat hy hadde , verkogt heeft, (e) Insgelyks, dat hy een

heylig man, die in het Chriftendom heel verre gekoomen was ; kort om, dat

hy eengoed Chriflen geweeft was. (f) Dat by hem ook geene huychelerye , of
begeerte na lof, geweeft is, kent men , niet alleen uyt zyne hoofdleere,

waar toe hy , uyt grooten yver teegcns alle het fchynheylige weezen der

Chriftenen van dien tyd, en uit loutere liefde tot het waare Chriftendom ,

gekoomen is , gelyk als de Godgeleerde in 't algemeen zulks ook beken-

nen, (g) Maar men ziet zulks ook uyt zyne leeringen , als daar m hyzig
eenvoudiglyk na de klaare uytgedrukte woorden van Chriftusgefchikt, en

daarom ook van de andere huychelaars t'eenemaal verworpen is gewor-
den.

2. Tot een voorbeeld , de rechtgeloovige hebben , onder anderen,

hem dit voor een groote ketterye opgelegt , dat hy , volgens Chriftus

duydelyke woorden Matth. xix. 23. Marc.x. 24. gezegt heeft : Een n
ke , wanneer hy zijnen rijkdom behoud, en hem zelfs niet verloochent , en kan

alzoo

(a) Auguftin. L de Nat. &Grat. (h) Chryfoft. ep. 16. ad Olympiad. (c) Augufttn. L. de
pecc.Mer.&Remiir &Remiff. & n.Retra£t. c.33. (d\ Idem init.Ep.adPaulin. (*) Idem u
dePecc.Mer. c. 16. (ƒ) Ibid. 111. c.i. & 3. (g) Chemnitius L. de lib. Arb.
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1

alzoo in Gods rijk. onmoogelijk niet ingaan, (h) Of g'elyk als de cygenc woor- £ƒ',,

den van Caltjiius luydcn: /Vanneer ik het geld lief hebbe , en allede gedag-

ten van myntn wilU daar na toe Jliete , zoo kan ik den Hecre onmoogehk
nut dienen , omdat 'er gefchreevenjlaat , Niemandkan tiz-eeheeren dienen. (1)

Dit ltond nu de ryke Bijjchoppen , Prelaten , en Paapen , gantfch niet

aan, en daar door hadden zy ook na haaren zin , groote reede , dat zy
alle zulke (tellingen , als Ketrerfch , verwierpen, eer zy liaaretezaamen

geraapte fchatten wccder weggcevcn moeden. Eeven zoo goddeloos was

het ook al gehandeld, wanneer men ookdit» als ketterye, aan haarver-

doemdej dat God aan de pragt der kleederen een afkeer hadde , dog bvzon- ??*$**

dgr, aan de pragt der Prujiers. Onaangezien de rechtgeloovige zelfs

het wel meenigmaal , fchandshalven , moeden zeggen , terwylen de ho-

\aardye onder haare Chriitcncn zoo zeer toenam, (k) Daarinzy> van

vcrltandige en geleerde lieden , hier over ook met grond ontfchiïldigt

wierden. (/) Gel)kals zig haare meenihge hier in zelfs ook regtva.ir-

digtj wanneer zy uyt een gehoorzaam en Godbegeerend herte , bekend
hebben , dat men Chrijlns moe/l navolgen in armoede , en niet in rijkdom ,

in oolmoedivhad , en niet in eer e , enz. (m) Zoo moed het ook al kwaa- „

lyk gedaan heeten te weezen, wanneer relagins aan de Vrouwen vergun- *«<fe.

de, God met gezangen te loovcn
; («) nademaal naamcntlyk de Anti-

cbujl, al over lang, de arme Leeken, en inzonderheyei de Vrouwen,
van den Godsdientt byna als t'ecnemaal uytgeilootcn hadde. Insgelyks

wilde men hem niet toelaaten , dat hy Chrilhis verbod , van het eed- h««j.

fwceren, flechtheen, en na de klaare woorden, aannam. Matth.v. 34..
f*"rcn '

Jüiob.v. 12. (0) Niet teegen (taande veele beroemde Leeraars dit eeven

zoo gefield, en zelfs geoefïend hebben, (p) ja Hieronymus zelfs, die

anders heftig teegen deezc lieden yverde. Waar uyt men klaar kan zien,

dat deeze zoort van menfehen , getragt hebben om zig eenvoudiglyk

,

en in gehoorzaamheyd , naar Godcs wille t'eenemaal te fchikken, en

dat ze ook door haar onberifpelyk leeven, by vrienden en vyanden, een

goed getuygenis, ja zelfs, in veele ftukken van de oeffeninge des Chri-

ltendoms, by de rechtgeloovige zelfs, de toeftemminge gekreegen heb-

ben.

3. Van de andere lieden nu , die men Pelagiaanen genoemd heeft,

vind men, by de rechtgeloovige zelfs , gcene mindere heerlyke getuy-

geniffen , van haare groote Godvruchtigheyd en andere goede gaaven.

De boeken van Ca?lejiius , aangaande het eenzaame leeven, diehyinzyn Lofvan

jeugd gefehreeven heeft , acht iemand voor hoognoodig , dat die van

een ieder Godbegeerige ziele geleezen werden , dewyle zy eene loutere

aandryvingc tot de godzaaligheyd, in zich bevatten. (^) Andere noe-

men hem een fcherpzinnig man , (>) gelyk als dan Pelagius zelfs ook Van re,a-

een voorzichtig en wys man heet , en zyne Schriften met die van Oro-

(ius gclyk gelchat werden, en dat ook zyne drie boeken van de God-
heyd , desgdyks voor zeer nut erkend werden , (s) terwylen zy alle in

deeze lecre volkomen regtgcloovig bleeven , en met de Arriaanen in 't

minfte niet te doen wilden hebben, gelyk als 'er van Julianus ftaat. (ï)
v3n juiia-

I. Veel. Eee Wel-""
(b) Hilarius ep. ad Auguftin. S8. & Auguftin. cp. 106. ad Paulin. it. L. 1 1. de Grat. Chrift.

c. 11. {/) Cxlcftius ep. 2e Scicntix Divinx lcgis ap. Hicronym. To. ïv. (i) Hierönym. L 1.

adv.Pclag. (7) Erafmus ib. in Antiodo. p. 309. Voftms Hillor. Pclag. L.V. P. 11. Append. p.

5-31. (m) Au&or lib. dcdivitiis. To.v. Bibl.rat. p.794. (») Hieron. 1. c. (*) Hilarius ep. 88.

ap. Augullin. Pelagius ep. ad Demcrrjad. ap. Hieron. Ta 11. (ƒ>) Bafilius M. in Pf. 14. Chry-
domus Hom. 17. in Matth. & Theophylactus intMatt. y. AuclorOperisimperr". in Matth. Hom.
12. Hieron. 1. 1 1. in Galat. c. 4. 1:1 Matth. f. (q) Gennadius de Scr. Eccl. (r) Auguftin. 11.

ront. i. Epilt.Pelag. c- 3. & L. 1 1 1. de Pccc. Mer. & Rem. c 10. (s) Gennadius & Honorius
Augullodunenf.de Scr.EccI. (t) Julianus ap. Auguftin. l.adv. Jul.c.i7. <3c 73.
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Welke dan ook als een beroemd Leeraar der Kerken, gepreezen wierd,

en in de Schrift zeer ervaaren was , gelyk als zyne teegenfpreekers

voor de fcheuringe van hem bekennen, (u) Alle deeze klaare be-

kenteniflên nu wyzen ons hec onrecht aan , dat hem van de regtgeloovi-

ge is aangedaan, wanneer zy zulk eenengrooten hoop handtaftelyke leu-

gens en lafteringen teegens hem uytgegooten hebben, alleen, op datzy
daar door dog alle haar geloof en aanzien by de godsdienftige lieden

mogten verliezen. Het welke aan die geene echter geenzins vreemd kan

voorkoomen, die den aart der regtgeloovigen maar eenigzins kent , als

welke aan die geene , die zy willen onderdrukken , niet gaarne eenige

de geringde lof willen overlaaten , maar haar zoo zeer zoeken te druk-

ken , dat zelfs een natuurlyk vroom man daar door een affchrik van haar

krygen mocht. Alzoo fchaamen zich eenige onder hen niet , vlak tee-

gen zoo veele goede getuygeniflen van haare meedegenooten aan Pela-

gitts een welluftig en Epicurijch leeven op te leggen , en te zeggen , dat

hy daarom zoo dikmaals van het eene Kloofter tot het andere getrok-

ken is, op dathy zich daardoor des te beeter zoude konnen meften.(V)

Andere geeven hem een toenaam, en zeggen, dat hy zig met de Schot-

landjche bry wel hadde opgepropt. (y) En dit deed de fmaadzuchrige

Hieronymus , by zyne uytlegginge der Propheeten, waar uyt men wel kan
zien , wat 'er uyt zulk een fchandelyke hertstogt , voor fchoone uytleg-

gingen en geeftryke gedagten , te verwachten waaren. Zoo is het ook
eene onwaarheyd , wanneer andere nieuwe Schryvers verdigten, dat Caf-

fiantts , die men onder deezen hoop ook al gefield heeft, van Chryfoftomus ,

om zynen verkeerden handel, uyt de Stad is verjaagt geworden , daar

niet een enkel woord by de Oude van te vinden is. (V) Ik laate ftaan

,

de valfche betichtigingen , die 'er, inhet Huk der leere, teegens haar be-

dagt wierden. Alwaar men haar, teegens haaren zin, de fchuld gegee-

ven heeft , dat zy geene verloffinge voor de kleine kinderen geloofden

,

of dat ze geene doop, tot vergeevinge der zonden, wilden toelaten. (V)
Daar nochtans Pebgius zelfs heel heftig over deeze lafteringe zich be-

klaagde,^) en dat de regtgeloovige zelfs , op gantfche Concilien, het

regte teegendeel van dit alles van haar bekennen, (r) Ik fwyge nu noch
van andere voorbeelden.

4. Hoe onchriftelyk verder deeze lieden van de zoo zeer geroemde
rechtgeloovige (die derhalven ook noodwendig recht liefde-ryk hadden
moeten zynj onthaalt zyn geworden, zulks is uyt de oude fchriftenge-

vaTS! noegzaam openbaar. De eevengedagte groove Hieronymus noemt Pela-
nymus. gius , volgens zyne gewoonelyke plompheyd , niet alleen een nar , die

zig van de Schotland]che bry, of gelyk andere exemplaren het leezen,

van hoeren-fpys , dik gevreeten hadde: (dj maar hy vergelykt hem ook
by den Helhond Cerberus, die men met de geeftelyke kolf moefte dood-
flaan, op dat hy, met zynen meefter, den helfchen God Pluto , altyd

den muyl houde. (e) En door zulke fchandelyke uytdrukkingen en ont-

haalen , zoude dit dwaalende fchaap van de gewaande Herders te recht

gebragt werden , dat dog maar alleen uyt een goede meeninge en in-

zicht gemifl: hadde, gelyk als wy nu terftond zullen zien. Alzoo, om
dat hem Hieronymus de groote fchouderen van zyn eygelyf voorwierp, (f)

meen-

(a) Gennadius. (x) Ifïdorus Pelufifta lib. 1. ep. 314. (y) Hieronymus lib. 1. in Jerem.prsf.
(i) Sigebertus Chron.Trithemius. (<j) Liber Pontificialis in Vita Innocentii. Danaeus ad Au-
gulrin. de hxr. Catal.3. Jofephus ViceComes Obferv. de Bapt.L. n. c. 1. (b) Pelag.ap.Auguft.

L. deGrat. adv. Pelag. & Csleft. c. 30. & de Pecc. Orig. c. 17. 19. è libro Pelagii ad Innoc. 1.

Cc) Concil. Carthae. ep. ad Innoc. Augultinus ep. 89. ad Hilar. (d) Hieronymus praf. ad 1. 1.

in Jerem. (*) Ibid. 1. 1 11. praef. (ƒ) Idem I. adv.Pelagium p.2,73.
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meenden de andere , ciat zy den armen Ketter ook vryelyk zooperften en {"
c

r

u
CDv

kwellen moeten , als zy maar wilden. Daarom lachte hem een van de

regrgeloovige uyt, om dat hy maar cen oog, breede ichouderen en een

ftarken hals badde , (g) als of naamcntlyk decze hoedaanigheyd van 'c

lichaam een fchande hy die geene gewceft was , die veel verftandiger en

bcichcydencr waaren als deeze rechtgeloovigc. Zoo klinkt het ook van

zulk cen groot Leeraar i a\s hieronymus zyn wilde, zeer Hecht, wanneer
hy Pel/gms alzoo overhaalde , zeggende : Gy hoorde ligt , hoe Aiofes

met God van aangezigt tot aangezigt , in de wolken , en in 't donker ge-

jprooken heeft , en gy komt met cenen gehoorenden kop voor den dag. (7/)

Uyt welke manieren van met hem re handelen , men gcene geringe ver-

bitteringe en yver tcegensdecze lieden ziet, daar zy, by alle onzydigc,

weegenS naaren goeden wandel , zeer bemind gewcelt zyn, het geene de
andere verdrooten hadde. Daarom traaden zy ook terltond tot gewei- vewotgin-

dige vervolgingen over, en roemden overal daar op, wanneer zydePo K"r"
Bcn

Ligiaancu wakker vervolgt , en uyt het land gejaagt hadden. (/) Want
/ils deeze op het CoticMum van hphefen niet ras genoeg alle de banvloe-

ken en onchnflelyken handel der rcchtgeloovige goed wilden heeten , zoo
wierden zy te gelyk met de J\efloriaanen verdoemt, met deeze fchoone
bygevoegde oorzaak: Het zoude zeer ongerijmt zich voordoen, wanneer

30 van de haare zg teegen een gantfeh Synode van 2 10 Heylige Bifichop-

pen wilden [tellen, nademaal zy geen gezag van de Pricjlerlyke waardig-
heyd altoos hadden, (k)

5 . Zoo was 'er ook verder de Geeftelykheyd zeer veel aangeleegen ,

en een groote vreugde voor haar , dat zy de Hooge Overigheyd teegens

deeze menfehen zoo zeer konden ophitzen , die haare voordeden er-

gens in llooren , en haar leeven befchaamen wilden. Daarom hielden ^nd
;let

zy ook zoo veele Concilien niet teegens haar , maar een zeekeren Paus
Jj

aus

f£j'
5"

roemde zeer daar op , dat de dcodelyke razernye der Pelagiaan- ynstavr.

fche peft, niet alleen door de inzettingen der Catholtjke Kerken , maar
ook van de Roomfche Regenten zelfs verdoemd was geworden , zodaanig

zelfs, dat haare navolgers geen blyvende (tecde altoos op den gantfehen

aardboodem , meer vinden konden. (/) Gelyk als dan de Keyzers ,

Honorius en 'fheodojïus , in een openbaar gebod aan een ieder vry lieten

,

dat zy de Pelagiaanen (weikers leere zy vervloekten , en die een kerk-

fchennis noemden) voor den Rechter mogten fleepen, en haare flraffe zon-

der eemg uyt(lel vorderen , op dat zy uyt den lande verdreeven mochten
werden, (m) Ja in een ander ediB , dat zy in het daar aan volgende 419.
Jaar afgekondigd hadden , wierden die geene , welke haar niet aangaa-.

ven, aan gelyke llrafFen met haar onderworpen, en de Biflchoppen, die

haare verdoemen ifle niet wilden onderfchryven , die wierden met de af-

zettinge van haar ampt, en een eeuwig banniflement uyt het Land ge-

ftraft. (») Conftantius hadinsgelyks alle de Pelagiaanen , en inzonderheyd

Caleftius , uyt de Had verdreeven. (0) Gelyk als dan Julianus ook uyt zyn
Bifdom gezet wierd. (pj Op dat wy nu kortelyk konnen zien , in wat Haari«r

voor punten in de leere men haar fchuldig gekend heeft , (want in haar

leeven vinden de rechtgeloovigen aan haar niets te laaken , dog aan haar

zelven wel genoeg te beilrarfen) zoo was het dan met de zaak al-

dus geleege'n. Dewyl PeUgius. en de andere zig des waaren Chriften- a»" "e.

Eee 2 • doms
{g) Orofius Apol. de Lib.Arb. p.716. (b) Hicron. I. c. (»') Cadeftin. ep.ad Neftor. in Ach

Synod. Ephel'.To.i. (k) Aöa Concil.Ephef. '1 o
.
iv. (/) Gelafius cp. ad Honorium. (t»)Lcx

ap. Baron. Ann. CDX11X. (») Ibid. Ann. CDX1X. Cour". l
Jho:ius Cod. lui. Pofïidius Vita

Auguft.c. iS. (o) Ap. Baron. Ann. CDXXI.& l'hotiuin l.c. (p) Profper in Chron. Decreta
aha ap.Chriuianum Lupum opufc. potlhum. fine.
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jjarCD. <joms hevlytigden , en dat ze hier reegen de zoo genaamde rechtgeloo-

vige , byzonder de Leeraars , in openbaare boosheyd , geruftheyd , en
huychelerye, zaagen leeven , zoo {lieten zy zig niet weymg aan alle die

openbaare ergernilfen , die 'er heen en weeder in zwang gingen. Byzon-
der daar zig de Rechtgeloovige altyd op Goodes genaade , en haare na-

tuurlyke zwakheyd , beriepen , en daar rrieede haare geftaadige zonden
bewimpelen wilden. Daar van daan bekennen nu de Godgeleerde zelfs,

dat de liefde tot een Chrijlelijk leeven , en den yver teegen de luyheid der

Chn(lenen, Pelagius in' t begin bewoogen hadden, om de kragten van de vrye

wille zoo hoog te Jlellen. (qj Dit deed hy, niet om iets nieuws op de baan

te brengen, maar het was hem , en andere uyt de fchriften der grootfte

Leeraars, bekend, dat zy eeven eens, en dikmaals nog wel harder, hier

van gefchreeven hadden , gelyk als wy nu terftont zullen zien. By al-

dien nu zyne teegenfpreekers , niet alleen met eene behoorelyke zacht-

moedigheyd en wysheyd , maar ook , met een voorbeeldelyk leeven hem
bejeegend, zyne woorden regt op gevat, en niet dikmaals heel verkeerd

en kwaalyk geduyd, hem ook zelfs niet zoo vyandig gehandeld hadden,,

zoo zoude het zig ook zonder eenigen twyffel , in alles wel heel anders

gefchikt hebben. Dog by zulke omflandigheeden , gelyk als men in dee-

ze zaaken aan de zyde der rechtgeloovigen zig gedraagen heeft , moed
eyndelyk het eene ongerymde wel op het andere voorkoomen.

Ecnftem- 6. Voor eer ft dan bekennen die geene , welke in de oude fchriften er-

dwandere vaaren zyn, eenpaariglyk , dat veele Leeraars; voor de tyden van Pela-
Le«aars.

glJIS } a\ van de natuurelyke krachten des menfehen, niet anders gefproo-

ken hebben , als Pelagius zelfs hier na gedaan heeft , het welke Augujli-

ntts ook zelfs van zich bekend. Maar Chryfojlomus , Ifidorus Pelufiota,

en andere, hebben wel uytdrukkelyk gefield, dat de natuurlyke kragten,

het geloove , of , het begin des geloofs , het verlangen naar de bekee-

ringe, en een gewifTe trap van de boete en hoope,te weege konnen bren-

gen. (V) Alzoo hielden het ook de Pelagtaanen , niet voor iets nieuws
of onrechts , wanneer zy niet wilden toeftaan , dat de zonde van Adam

L«renvan aan de andere menfehen wierde toegereekend. Daarom fprak Pelagius

wmdT °°k °P deeze wyze, van de uytdrukkinge van Paulus : Dat zy in Adam
alle gezondigd hebben. Rom.v. 12. Dit is met weegens de erfzonde gezegd,

maar , dcx-ijle zy hem in zonden nagevolgd zijn. Qsj En hier in dwaalde
Pelagius waarlyk, alhoewel hy , uyt een welgemeend inzicht, op deeze
ftellinge viel, gelyk als wy hier booven , uyt een zeeker Godgeleerde ,

gezien hebben. Hy erkende dan het groote verval der menfehen niet

,

fchoon hy dat aan de valfche Chriltenen oogenfchynelyk zoo wel zien
vanden konde. Daar uyt vloeyden dan zyne overige Hellingen : naamelyk, Dat
d« kindc- de zonden van Adam hem alleen , en geenzins zijne navolgers , gehinderd

hadden , en dat de kleine kinderen in zulk een (land zijn , daar in Adam
voor zijnen val geweejï is. (t) Alhoewel Calejïius, op het Concilium van
Carthago dit niet eeven zoo vaft gefield heeft. (//} Verders erkenden
zy wel , dat de kinderen de algemeene verlofïïnge ook deelachtig waa-
ren. (V) Dog hier in deed men haar te veel , wanneer de Rechtgeloo-
vige van haar zeyden , dat zy in haar gantfeh geene zonden wilden be-

kennen, gelyk als hier booven gedacht is. (y) Hier teegen nu wierden
zy daar over verftoord, en ze vonden haar genoegen daar niet in, wan-
neer de natuur voor zoo uyttermaaten boos en bedurven befchreeven

wierd

,

(q) Chemnitius l.c. (V) Voffius 1. iv. Hift.Pelag. P. n. th. 1. p. 441. (1) Pelagius ap. Au-
gutt. l.de Nat. & Grat.c.9.& 30. (/) Pelagius expoC ad Rom. ap. Auguftin. L. de Pecc. Orig
c. 19. («) Ibid.c. 17. (x) Pelagius ap.eund. (v) Auguftin.
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wierd, dat zy «Jaar door meenden , dat de rechrgeloovige , Manicheeërs ^'a
001

aien, en dat zy de menfeh gantfeh niet vooreen fehepzel Gods er-

kennen vilden ,' maar den Duyvfel in tecgendeel een lchepper \xn

maakten. Derhalven beklaagden /y zig alzoo daar over , dat die gcenc v.„, de

al voort een Pelagiaan of Caleftiaan moe/t heeten te •weezen , welke in den
w>

menfche ecu vtye vuil, vf God, als God, den Schepper der tnenfehen erken-

den, (z) Alhoewel zy hier teegen öök al van de rechtgeloovige over hei

Mêmchétifmus befchuldigd wierden , edog ten onrechte. Zy beelden zig

( okin, ais of de Rechtgeloovige den echten Jlaat verwierpen , door dien

daar inne , volgens haare meemuge , verdoemde kinderen gehooren wierden.

Verder , dat zy God over eene ongerechtigheyd befchiildigden

,

wanneer ze ftelden, dat de zonde van Adam aan de kinderen wierd toe-

gereekenéj of zy fchoon vreemd waaren, daar hy dog de menfehenhaa-

re cygene zonden wel vergeeft, (b)

7. Aan deezen ftryd nu, van de erf-zonde , hingen nog eenige andere

punten , daar over zy zig ook niet wel met de rechtgeloovige vereenigen

konden , en waar over ze hier na zoo zeer berucht , en gehaat gemaakt

wierden. Als wanneer ze fielden , dat den dood geene (irajfe van den val van den

vt>as t of, gelyk als het iemand van haar zelfs uytdrukt , dat de Dood op
doud '

de nakoomelmgen was gekoomen, niet door de voortplantmge , maar, door

het gevolg dejfelfs , of liever , om dat zy zelfs gezondigd hadden, (r)

Insgelyks ook, wanneer ze leerden , dat den Doop alle de zonden weg
neemt, en dat ze echter hier teegen in de rechtgeloovige berifpten , dat

zy de gedoopte echte lieden nog zonden toefchreeven, daar uyt dan boo-

ze kinderen gebooren wierden, (dj Daar en booven vreefden zy ook ,

dat de geheele wafdom in de Godzaaligheyd , door de leere van de be-

durvene natuure, t'eenemaal belet zoude werden , en dat de menfehen

daar door maar twyftelmcedig wierden gemaakt , of zy wel ooyt vol-

maakter zouden konnen werden, of, gelyk zy het zelfs uytdrukken,

dat men met gelooven kon, dat het moogelyk was , het goede te konnen vol- v„ de

brengen , zoo wanneer het aan iemand als ongelooffelijk voor kwam , dat j£J*J™

de ingeplante zonden eyndclijk weeder verteerd konden werden. (ej Want,
dat niemand op den weg der Godzaaligheyd wandelde , wanneer hy geen

hoope altoos meer hadde ; en, wat men dog twyffeld te zullen konnen ver-

krijgen, dat begeerd men niet eens. (f) Waar uyt men nogmaals wel kan

ziep , hoe het deeze zelve lieden maar alleen daarom te doen is geweeft,

dat zy de huychelaars, van haare geruftheyd, en nalaatigheyd in'tChri-

ftendom , mochten afkyden : en in deeze , aan zich zelfs loffelyke be-

trachtinge, zyn ze ook zoo verre gegaan, en tot zulke meeningen over-

geflagen , die ze zelfs wel niet vaft bewyzen konden. Alhoewel ook de in-

beeldingc der gerufte huychclaars en mond-chriftenen niet een hayr beeter

was, wanneer zy meenden, dat het maar alleen om een kleyntje te doen

was , en dat zy als dan wel zaalig konden werden , wanneer ze maar wil-

den i door welke , en meer andere diergelyke bedriegeryen des duy vels

,

zy de genaade en kracht Godes niets , dog de krachten der natuure , al-

les toefchreeven, en alzoo niet minder Ketters waaien , daar zy in den
waaren grond van de zaaligheyd zelve zoo grof miften , en zulks noch

Eee 3 daar

(z.) Julianus lib.i. cont. Auguftin. ap. hunc & epift. ad Zofimum ap. Auguftin. 1. 1. ad Bonif.

co. Auguftin. ipie l.iv. ad Bonitac. Timothcus Presbyt. de Rccep. hxret. p. 391. To. in. Co-
tclcr. (a) JulianusL.i.adv. Auguft. 05-9.fr U.c.z^ Auguftin. L.de Nupt. {b) ApudHicron.
L. m.cont. Pelag. &Pclagius ip!e apud Auguit. 1 1 1

.
de Pecc. Mer. c. 3. (c) julianus lib. 11.

contr. Auguftin. ap.Auguft. L.1I. cont. Jul. c. 171. {--/) Julianus ep. ad Zofimum ap. Auguftin.

L.i. ad Bonifac.c. iS. &L.iv. comr. Julian. {e) Augullin. 11. cout. Julian. (ƒ) Pelagius L;
ad Demetr. ad Hieron.
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CD ' daar en booven, met een opzet, en bygevoegde boosheyd , tot verfter-

kinge van haare geruftheyd.
vande 8. Ontrent het punt van de genaade nu waaren haare woorden deeze

:

TFy neemen de hulpe Godes geenzins weg, wanneer wyfteHfn 9 dat defchep-

zelen door de eenmaal toegevoegde genaade der vrye wille , behouden wer-

den, (g) Want , door Godes genaade , vermoogen wy alles, wat wy ver-

moogc». Maar wy laaten het beyde binnen zijne eygene paaien ftaan, dat

het naamelyk alleen van Godes genaade van daan komt, dat hy aan ons de

' kragt der vrye wille gegeeven heeft, en dat het m onzen wille zelfs beruft

om iets te doen of niet. (h) Hier uyt nu trokken de rechtgeloovige deeze

befchuldiginge: Dat zy haar op den vrye wille t'eenemaal verlieten, en

de hulpe des Scheppers daar door verachtten, als meede, dat ze in haa-

ren wille t'eenemaal geruft waaren. (ij Want de rechtgeloovige leidden

haar het woord van Genaade alzoo uyt, alsof ze daardoor de algemeene

genaade der fcheppinge verftonden , of liever, dewyze, op wei ke God
den menfehe gefchaapen heeft, (k) Hier teegen nu verklaarden zig de

Pelagiaanen verder alzoo , Dat de genaade en hnlpe Gods niet tot alle en

een legelijke nytvoermge gegeeven wierd, maar dat ze alleen beflont in een

vryen wille, of liever, m het gebod, enin deléere. (I) Zoo dat zy het

op deeze wyze eene genaade der leere noemden , waar door dan aan den
menfehe wierd aangewezen , op wat wyze hy zaalig kon werden , waar
van ze ook de krachtdaadige hulpe niet uytfluyten konden. Tot zulk

eene hooge verhefflnge der kragten nu in de menfehe bewoog haar de

fchrikkelyke geruftheyd en bedorvenheyd der geveynfde Chnftenen in 'c

algemeen , welke zy op zulk eene wyze zochten te verbeeteren , gelyk

het de Geleerden zelfs ook bekennen. Gelyk als dan in 't gemeen de
leere van de zwakheyd der menfehen , maar alleen werd bygebragt , om
haare gewoonelyke laauwheyd daar door te verfchoonen. Ook fchikten

zy zich, ontrent alle zulke uytdrukkingen , na de klaare woorden der

voornaamfte Leeraars , die voorheene iets diergelyks met haar belee-

den hadden. Waarom ze ook geenzins vermoedden , dat men daar

over eenigen twift met haar zoude aanvangen , wat by andere voorvallen

wel, zonder eenig teegenfpreeken was verdraagen geworden. Gelyk als

dan ook al verder niet geloochend kan werden , dat zich deeze lieden

zelfs, aan zulke harde manieren van fpreeken der grootfte Leeraars wel
geftooten hebben , welke de menfehen in 't algemeen alle vrye wjille

t'eenemaal fcheenen te beneemen , gelyk zulks van Auguflmus zeeker is.

(V) Ondertuffchen ontkenden zy ook niet, dat de menfeh eenebyzondere

genaade, tot vergeevinge van zijne zonden noodzaakelijk van doen heeft,

welke ook aan hem, door het geloove aan Jefits Chriftus , gegeeven werd,
en die ook, nog wet, nog natuure is. (o) En, deezen'Jefus helpt ons ver-

der , tot vermijdinge der zonden , daar hy ons , door zijne heyligheyd, een

voorbeeld van heeft nagclaaten. (p)

9. Nu befchuldigen de meefte Schryvers Pelagius , en wel een ieder

ten aanzien van zyne partye, als of hy , ten opzigte van deeze leere der

genaade , niet verder was gegaan. Zy hebben hem ook verdagt gemaakt,
als of hy het woord van genaade maar alleen tot een fchyn , en geenzins
in ernft, en in een rechten zin , hadde gebruykt. Qq) Dog wy zullen

zyne
(g) Critobulusap.Hicrooym. L. 1. Dialog. adv.Pelag. (h) Id.L.iu. (i) Hieronym.1. 1 1.

ibid. (k) Auguftin. ep^. & Serm.Ti. de Verb. Apoft. (/) Cxleftius Definit. c. 3. (>»)Chem-
nitius l.c. Vollms ex eo L. ui. Hüt. Pelag. P. 11. p. 298. («) Voffius l.c. Augdr.ri. de Bono
Perfec. c. ao. (o) Idem de Geftis Palxit. c. 35-. &ep. 94. (/>) ld. L. de Grat. Chr. conr. Pelag.

c. 2. & 40. (q) Hericus Antiliodorenfis in Vita S. Germani. Orolïus. Hieronymus. Auguflin.
h.80. Profper. Conf. Henr. de Noris Hiftor. Pelag. Joh. de Lact. Hift. Pelag. & Semi-Pclagiau.
PetaviusDogm.Theol.L. 1.T0. ui. Uffcrius Antiq.Britann.& Hiftor. Godefchalki.
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zyne eygene woorden hier ontrent liooren , liyt welke een onpartydige }™$*'

leezer het befluyt zelfs wel maaken kan. De onverftandige heden , fchryft

liy, meenev, dat wy de Goddelijke genaade t'eenemaal verjmaaden , wan-
neer wy zeegen , dat zy de heyligmaakmge in ons , niet zonder onzen wille

'volbrengt. Gelijk als wanneer God aan zijne genaade alleen ietsgaf te ver-

rig'en, en geenzms aan diegcene, aan welke hy ook den byjland van zy t/e

ide verleent , waar door zy ook des te ligter dat geene , door de genaa-

de , kunnen volbrengen , wat haar werd aan bevoolen , volgens haarenvtyen

wille te doen. I 'an welke genaade wy ook bekennen , dat zy met , gelyk als

gy meent , ettkel en alleen in gebooden , maar ook tn de hulpe van God be-

jiaat. God helpt ons door zyne leere en openbaarmge , wanneer hy deoogen

van ons herte open doed , als hy de toekoomende dingen aan ons vertoont , op

dat wy in het teegenwoord/ge met al te zeer mgewikkelt zouden werden:

<>ieer hy ons door de meemgvuldige en onuytj'preekelyke gaave der heemel-

Ithe genaade , verligt: zal die geene nu de genaade loochenen , welke alzoo

[preekt? ofbekend hy niet meede te gelyk den vryen wille der menjehen-t met
en beneevens de genaade van God? (rj Die hier nu Pelagius noch al ver-

dacht wilde houden, als meende hy het niet recht, daar zyne woorden
aan zich zelven zoo uyttermaaten klaar en onberifpelyk zyn , die moet
ook aan een ander de vryheyd geeven , om het zelve van de rechtgeloo-

vige te vermoeden, die zich ook al voor zwakke menfehen, ja nog meer
uyrgeeven , als de gewaande Ketters. Ik weet ook niet wat 'er in de vol-

gende bekentenis van Pelagius te beftraften is, wanneer hy fchryft , dat

God het willen in ons wei kt van het geene dat goed en heylig is , wanneer
hy ons , die de aardjche begeerlykheeden onderworpen zyn , en die ook, ge-

hl: het domme vee, maar alleen het teegenwoordige liefhebben, na de toe-

koomende groote heerlykheid , en belojte der belooningen , begeerig maakt.

IVanneer hy ook door de openbaaringe der wijsheid , onzen traagen wille

,

tot het verlangen naar God ont(leekt , en wanneer hy ons in alles wat goed

is, met zijnen raad byfiaat , het welke gy (regtgeloovige) ingeen beden-

ken altoos neemt om te loochenen, (s) En echter zochten zyneteegenfpree-

kers, decze en diergelyke eenvoudige bekenteniflen van hem te ver-

draaijen, en te berilpen , gelyk als men, met groote verwondennge, by
veele, ja ook, by Auguflinus zelfs, ziet, of hy fchoon al elders haaren

zin recht en wel voordraagt, en zyn voorige verhaal t'eenemaal weeder-

roept.

10. Alhoewel deeze lieden haar begrip hier in niet altyd met eender-

leye woorden uytdrukten , eeven gelyk als de rechtgeloovige desgelyks

haare vryheyd gebruykten, zoo verklaarden zy zig dog altyd duydelyk
genoeg, wanneer zy in woorden-ftryd met malkanderen waaren: alzoo,

daar zy de menfehen, in geeftelyke zaaken , ai wat veel fcheenen toe te

fchryven , voerden zy dog alles oorfpronkelyk weeder tot God , en ze

lieten hem zyne fchuldige eerc volkomentlyk behouden. Gelyk als Pelagius B:kenc

nochmaals heel duydelyk zegd : Dat de menfeb m zijne goede werken en péVpi

wille, een lof heeft , ja menfeh en God te zaamen , die de moogelijkheid Jï^
van den wille en het werk zelfs gegeeven heeft , en die zelfs de moogelijk-

heid van zijne genaade , door zijne hulpe, altijd by(laat. Maar, dat de

menfeh het goede willen en volbrengen kan, zulks komt alleen van God af.

(tj Wanneer zy nu, neevens deeze, al andere en harde termen gebruyk-

ten, gelyk by voorbeeld, van de liefde Gods,vervullwge der Wet ,over-

W171-

(r) Pelagius ap.Auguftin. i. de Grat. Chrim' c. 7. (s) Idem Expof. Ep. ad Rom. c. 8. (Au-
guftin. lib.de Spir. &Lit. c.2. & 41.) (*) Pelagius lib. 3. de lib. Arb. ap. Augullin. 1. de ürat.

Thr. cont. Pelag.
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j.ircD, 'winnïnge van aanvechtingen , zoo als zy van de menfchm , na de natuur;

zelfs gejchieden konden, als ook, hoe het door de genaade alles maar lich-

ter vjerd: zoo zoude het geenzins zwaar vallen , om alles, het eeneuvt
het andere, te verklaaren Nademaal de zoo genaamde regtgeloovige

de woorden van haare Voorvaaders , wanneer zy dikwils neg wel veel

harder gefprooken hadden , eeven op zulk eene wyze gewoon waaren te
V
«ïmd« verzagten en uyt te leggen. Waar toe ook gehoorde, watzy ,aangaan-
Reydcnen. de de deugden en gaaven der Heydenen , bekenden , aan welke Juftinus

en andere, zelfs ook groote dingen toefchryven , zonder dat zy daarom
verkettert zyn geworden, gelyk wy in

;

tlaatfteHoofdftuk van het twee-

de Boek nu reeds al gezien hebben. Veel meer ziet men , uyt den brief

van Hilarius en andere getuygen , hoe zich deeze Leeraars , in zulke
punten, op haar groot gezag altoos verlaaten hebben , en andere daar

meede in teegendeel geblind en verbonden hebben , dat zy haare uyt-

fpraaken en beschuldigingen, zonder eenig verder nadenken , gelooven
Bedryfder moeften. Zoo dat een zeeker man aan Augvjiinus wel uytdrukkelyk
«gtgeoo.

f^ryft, j)at hy met grondjtukken niets -zonde konnen mtregten, indien hy
by deezen Jlrijd zijn aanzien niet bybragt . Ja de rechtgelovige zelfs beken-
den van malkanderen , dat zy in geheele Conalien wel al te hefrig heb-
ben uytgevaaren; als ook, dat ze deeze lieden -

y zonder eenige gewifTe

onderzoekinge, verdoemd hadden. («) Het welke zommige kettermaa-

kers te vergeefs loochenen of bewimpelen willen. (V) Ik laate ftaan,dat

Pelagius zelfs in 't Jaar van 415- van het Concilium te Diofpolis , vry ge-
fprooken is. (yj Gelyk dan ook, behalven dit , deGriekfche ketterboe-

ken van deeze ketterye niets altoos willen weeten , en ook niet van die

geene, welke ontrent dezelve tyd geleeft hebben , door dien de eantfche

Griekfche Kerk , na men weet , niet heel verre van haare meening af ge-

weeft is.

11. Na dat nu deezen ftryd een geruymen tyd lang geduurd hadde ,

zoo wilden eenige een middel uytvinden , en ze gaven deze lieden iets toe

,

"lianen"
op dat zy dies te naader konden koomen. Maar eeven daar over droegen zy
den ketterfchen naam van halve-Pelagiaanen , tot loon van haare welmee-
nentheyd , en ze moeften, by de Rechtgeloovige, eeven zoo wel lyden

als de andere. Te meer , om dat Augujtinus , met zyn eyge meeninge
alle de andere, als een vermaard Leeraar, overftemd en ingenoomen had-

de. De meeninge dan van deeze ging daar heene , dat zy , tot een

ïegelyk werk , de hulpe Goodes niet eeven zeer noodig hielden. En
deeze noemde men ook Majfilienfes , dewyl inzonderheyd Johannes Caf-

Jïanus , daar in 't derde hoofdftuk deezes boeks van gefprooken is , deeze

ftellinge te Marfetlle in Frankrijk , onder de Munnikken aldaar , en el-

ders, uytgebreyd hadde. Nu hield zelfs Augujiinns deeze ftellinge voor

erger als de Pelagiaanfche , om dat zy zeyden , dat de kleyne kinderen

tot de ftraf of belooninge, befchooren waaren , na dat naamentlyk God
te vooren voorzien hadde, of zy vroom , of zondig zouden leevcri. Dog
evenwel wilde hy haar daarom geenzins voor Ketters verklaaren , maar
hy hield haar voor zyne broeders en vrienden. Want , of hy al fchoon

bekende , dat zy het hier in , met de Pelagiaanen , teegens de Rechtge-
loovige hielden.dat naamentlyk de genaade Gods naar des menfehen ver-

diende gegeeven wierd , zoo was het hem echter nog al lief, dat zy tee-

gen de Pelagiaanen , te gelyk met de rechtgeloovige , reeden-twifteden.

Desgelyks, dewyl hy van Hilarius Arelatenfis , en andere, door Profper",

ver-

(a) Zofimus ep. 3. ad African. To. 1. Concil. Labbei. p. if/B. (*) ïaronius A. 417. n. iS.

( v) Orolius Apol. de lib. Arb.
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verzeekcrd was, dar zy hem in alles Volgden eri eerden. Doe; de andere '"',?c

niet te min, bejeegenden dec/.e lieden al vry hart, en by aldien net Au-
glftinus niet gedaan hadde, zoo zouden zy wiel andere tytels gekrecgen

hebben. Gelyk als zy dan ten miniten by haar, huychelaars, fchyn-

heylige en hevmeKke wolven hecten moeden, dewyle zy wat meer ernft

jn de oeffening des Chriftendoms gebruykren , als die gcene welke zich

onophoudelyk over de /uyvere leeie beroemden, (zj Om welke reede

djLn ook de Rêomfche Vaujen de vroome en oprechte CaJJianus , Favjtus

Hegten/is en meer andere , nier < nder de goet gekeurde , en voorrecht

hebbende Kerkt lyke Sehryvers konden lydcn , om dat zy haare huyehe-
k; \e in de v. ei; waaren. (a) Ja een zeeker Munnik , genaamd Maxan-
tius , had zich cnderllaan, om het boek van Fan/lus opentlyk voorKet- fauftuil

ters te verklaaren, alleen om dat hy het met Avgv.ftiUus gehouden , en
d.uiom verworpen hadde. (b) Waar in de verfhmdge echter in 't ge-

niet n zyn bedrog en valsheyd moeten bekennen en belïr.dten. Nade-
maal dat CdjJ'mnui niet getracht heeft iets nieuws voort te brengen, maar
alleen , de leere van Lhryfo/iomus , Ifidorus , en andere , 'weeder heeft op-

gehaald. (c~) Anders zyn met deeze overeenitemmende , de gedachte

jtiilarins , Vincent iv. s Linnenfis j die hier in zeer yverig is, en volgens de

meeninge van zommigej ook Gennadiiis en Honoratus , alhoewel andere

haar weeder zoeken te ontfchuldigen. (d)

12. Nog verder, onder Theodoffns de tweede , ontrent het jaar van
Chnjlus 430, viel 'er een groote ftryd, gelyk het de Sehryvers uytdruk-

ken, in de Kerken voor, dat is, onder de Geeitelijkheid , over Nejto-

iins, welkers hoedanigheid ik alhier kortelijk , volgens het bericht der

Oude, zal vooritellen. Ncjlorius dan was eerft een Onderling te Antio- strydvan

chte 3 alwaar hy weegens zync goede .gaaven , en inzonderheyd, weegens
Ncltotm'-

zijne welfpreekentheyd zeer bemind was. (e) Van daar wierd hy , in de

plaats van Sifinnius , naar Cónflanttnopolen tot het Bifdom beroepen , en

dat door het toedoen der Hoovelingen , welkers ooren altyd naar iets

nieuws en hocgdraavends jeukten, (f ) Nu leidde hy wel een uytterlrjjc

eerbaar leeven , zoo dat hy niet zoo weelderig of openbaar boos was, als

andere. Dog daar door was hy des te ftratïer en yveriger teegen de ge- °™***

waande Ketters , welken dwaazen yver hem hier na heel zuur is opge-

brooken, door dien men hem ten laatften met gelyke munt betaald heeft.

Want men ziet het merkteeken van zyn hoogmoedig , wreevelig , en

cnrultig gemoed, uyt zyne eygene woorden heel klaar, wanneer hy, in

de eerfte predikatie na zyne verordeningeden Keyzer aldus opentlykaan-

fprak: Uwt Majefieyt geeve my maar een Land , dat van Ketters t'eene-

viaal gcreymgt zy , zoo wil ik hem den Heemel daar voor geeven .' zy ver-

jaage my maar de Ketters , zoo wil ik hem de Perfiaanen daar voor weeder

helpen vcrpiagen .' welke dertelheyd voor de Kettermaakers waater op
haar moolen was, gelyk als de Schryver daar by heel wel aanmerkt, dog
by de verltandige en oprechte menfehen wierd hier uyt de lichtvaardig-

heyd van eleezen man, in zyn preediken, en zyne onbefchaamtheyd nee-

vens de ydelfc roemgiengheyd, genoegzaam openbaar ; zoo dat deezen

man zig niet eenen oogenblik had konnen bedwingen, maar op het botft

in zulke dwaaze woorden was uytgeborften > ja , daar hy naaulijks , om
zoo te ipreeken, zijne voeten in de ftad gezet had , wilde hy al voort

/. Veel. F ff voor

* (Augult. 1. de Prfcdeft.SancL c. 13.) Idem l.ii. ad Profperum & Hilar.c.27. 24. & l.i.c.14.

(i) Proipcr L.udv. Cotlat. c.3. & 33. (a) Gclalias in Decrctu. (b) Maxcntius ad Hormit-
dam Ep Rom. (e) Voffius L. vi. Hift. Pelag. th. 18. p. 646. [d) Vid. Natal.adv. Baioiuum.
•Sec. v. Hift. Eccl. P. i. c.3. Artic. 7. $. S. p. 244. fcqq. Nonlios Hilc- Pelag. lib. 11. c. ïf.
p.276.1cqq. (c) Socratcs vu. (ƒ) Ibidem.
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jsarco. voor een vervolger heene gaan. Welk dan ook wel te recht een aardige

proef van een verkeerden y veraar en kertermaaker heeten mocht , wien
wel haalt alle deeze fmaadheeden , zoo als hy die nog by zijne rechtge-

vervoiging loovigheyd gedaan hadde, heel fiecht bekwaamen. (g) Ondertiiiïch.-ri

ïSSS.
de t>egon hy ook, als een bloed-nchter, werkdaadig de ketters aan te taften,

hy viel de beede-huyzen der Amaanen aan, wilde die om verre werpen,
en tot een puynhoop maaken. Dog deeze wilden hem de moeite daar

van beneemen , en ftaaken die zelfs met eygene handen aan , dat zy af-

branden, waar door het vuur zig veel verder uytbreyde , en geen gerin-

ge oploop veroorzaakte, alzoo dat daar byna moord en doodflag zoude
uyt ontilaanzyn,en dat de Arriaanen hem hier na, gelyk ook zijn ey^en
volk, een brand-ftichtervan 't geloof noemden. (h)

13. Dog deeze vreede-Hoorder rufte daarom nog al niet, zoo lan^ als

hy nog rechtgeloovig heette te weezen, maar hy zocht.de gantfche ltad

om te koeren, gelyk als een ander daar over klaagd. Kort daar na dan
viel hy de Novatiaanen op het lyf , en hy wilde haaren Voor(iander ,

Paulus , die een-goed vroom man was, niet lyden. Dog hy wierd van
't Hof voor ongeleegenheyd gewaarfchouwd. Q.) Ondertuflchen rechte

hy, teegens haar, in zommige uytlandfche geweften ,als in Afle, Lydie,

en Carie, veele kwaade bedryven aan , alzoo dat 'er te Malta , Sar dis ,

en elders grooten oproer daar door ontftortd.en dat men overal defchan-
dclyke vruchten van zijnen onbezuyfden yver voor de Rechtgeloovio-e,
heel klaar kon zien. (k) Te Germa in Hellefpontus hitfte hy den Bif-

fchop Antomus teegen de Macedoniaanen zoo zeer op , dat hy haar , op
zijn bevel alle uyt de ftad dreigde te zullen jaagen , en waarom hy ook
alle haare goederen prys verklaarde, waar op het altijd, met den ampts-
yver der zoo genaamde rechtgeloovige,wel hetmeefte gemuntwas. Dog
eyndelijk, daar hy met anderen zoo zeer zocht te fpeelen , en wel haalf

met de Ketters meende vaardig te zyn, wierd hy zelfs van zyne eygene
rneedegenooten aangepakt en uytgeftooten , op dat het hem dog noovt
aaneenige oneenigheyd mocht ontbreeken, gelyk als deSchryver daar by
voegt: Dat het een Vvviftgierig menjehdog nooyt aan geleegenheid ontbreekt,

om te woordetï-tiviflen en te vegten. (k) En zoo wyd ftrekten zich zyne
bedryven uyt, terwyle hy noch al voor rechtgeloovig heene gino- , die
zeeker niet wel grouwelyker hadden konnen zyn, alhoewel zeal van de
andere regtgeloovige gaarne goed gekend en toegelaaten wierden , als,

die hem niet om deeze bedreevene grou welen, maar om zyne ftellino-en,

hier na een fchandvlek der Prielterfchap ,of van de Kerkendienif. , noem-
werpinge. den. (T) En hier uyt is nu wel te zien , dat deezen man om geen goed in-

zigt of zaake verworpen is geworden , maar dat hy alleen door zyn bittere

twiftzucht, eygenzinnigheyd, enhovaardye, zyne vervolginge by zyns
gelyken op zyn eyge hals heeft gehaalt. Want hy bekend zelfs, in een

ft,°yd
den

" zeeker Boek, dat hy de woorden van Jiólóx.(&> (Theotocos) of Moeder
Gods, en Anthropotokos , of Moeder van de menjche , onmoogelyk niet

hadde konnen verdraagen
;
en dat hy ook alleen om die reede, hetkonft-

woord van Chrijlotokus , of Moeder van Chriftus , zelfs hadde bedacht

,

om het in zyne twijl-dijputen te gebruiken
} waar ontrent hy zich ook

t'eenemaal op de genaade en gunlt des Keyzers heeft verlaaten. (m) Ge-
lyk als dan ook alle de omltandigheeden wel uytwyzen, dat het maareen
enkel woorden-ftryd is geweeft, en darmen van weeder zyden niets min-
der gezocht hadde, als de eere van Chriitus daar door te verdeedigen

,

maar

(g) (h ) (') Ibidem, (k) Ibid. c.31. (/) Synodius in VitaEuthymii p. 14y.T0.11. Cotekr
'nt) Euagrius 1.6.7.

)
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maar wel elk zyn eygen ecre , voordeel , en «gevoelen , en d.'erqclyke. J«»co.

Wanr dat hadde door helde, ootmoedighcyd, vreedcheventheyd ,zagt-

moedigheyd, en boven alles door eene kragtdaadige gehoorzaamheyd

des gcloofs, moeten gefchieden-, welkers rechte teegendeel van alb kan-

ten heel klaar te zien was.

14. Met de Hivd in zich zelfs nu (tond het aldus gefchaapen ,dat men Oonirt

in 't begin al zien kondc , hoc ellendig die zoude afioopen. Kejiortus «tiyd.

hadde Ath.maiivs , een Ouderling van Antiochie, met zich gebragt, die

eens, in de plaats van andere noodiger en ftichrelyker dingen , alzoo in

de predikatie f prak : Dat niemand Maria een Moeder van God zoude der-

ven beeten: door dien z,y maar een menfeh was geweed , en dat 'er uyt een

menfeh onmoogehk geen God kon gebooren eerden. Deeze uytdrukkinge

nu kwam de gemcenc man , die eene andere voorftcllige gewoon was,

en die ook aan gewitte formulieren gebonden was , zeer vreemt en hart

te vooren, zoo dat daar geene geringe verwerringe uyt ontltond. Doch
Kejlorws wilde Athanafius niet verlaaten , en nam zyn zaak heel yverig

op, zoo dat hy volgens zyn onruftig hoofd, dikmaaU in zyne Predika-

tien die zaak weeder herhaalde , en valt zocht te Hellen. Waar by hy
zich ook zeer op zyn ydel gefnap verliet , en daar meede meende
door te zullen dringen , door dien hy wakker kaakclen konde. (n) Zyne
meeninge nu ging daar heene, dat Maria in geenen deele eene Moeder van L«rinÊ«n .

God genaamd kon "werden , maar wel eene Moeder van Chrijius. Verder,
dat God of het Woord , met dien menfche, die uyt Maria was gebooren?,

verbonden w.is , daar hy als in een tempel in woont , om welke reede , de

menfihe Chnftus , ook Theophoros of'God-dr-aagende , genaamd moe'fl'wer-

den. Hier uyt nu befchuldigde men hem, dat hy twee onderfcheydene

perzoonen in Chrijius Helde ;
of gelyk het andere uytdrukken , dat hy

God, of het Woord , byzonder ftelde, en de menfeh ook byzonder. De
geringe werken van Chrijius fchreef hy aan den menfeh alleen toe, doch
de hoogere en Goddelyke werken > aan God en 't Woord , maar beyde
niet aan een en dezelve perzoon, waar doorhyC^n/?«.r op deeze wyze ook
kwam te deelen. (0) Alhoewel , wanneer men den bnef van Neftorius

aan Cyrillus zelfs wel inziet, zoo kan men gantfeh geene dwaalingedaar

in vinden , gelyk als nog onlangs de vermaarde Kortholt in zyne Latyn-

fehe Kerkelyke lliftorie, vry uyt bekend heeft, en ook daar by beflooten,

dat hy maar alleen door een zeeker gevolgde perzoonelyke vereeniginge

der twee natuuren ontkent heeft.

15. Doch eelvk als 'er geen Ketter ooyt het eeluk gehad heeft, dat v>""cheb^uli 1 •
& r i 1 'i 1

fchuldigm-

hy onbeloogen daar van is ar gekoomen , alzoo ging het met deezen an- £««*»«

derzins flimmen Man, ook al, dat men by zyne onwaaragtige {tellingen,

die in zig zelfs kwaad genoeg waaren , noch meer andere verdichte, al-

leen maar daarom, op dat men hem recht grouweiyk daar door zoude
tonnen affchilderen. Alhoewel zy daar meede dat geene maar verders

t'eenemaal verdagt maakten, wat zy noch rechtmaatiglyk in hem te be-

rifpen mochten hebben. Want voor eerll ontfchuldigden hem de oude
oprechte Schryvers, dat hy het niet beerer verftaan heeft, het geeneook
daar uyt wel te befluyten is , dewyle hy zoo veel daarom heeft uytge-

flaan. (p) Zoo deeden hem ook de rechtgeloovige groot onrecht aan,

dat zy hem een Vhotmianer en Samofatemaner noemden , gelyk als zy
nochma.Js weeder uyt zyne evgene fchriften aanmerken , door dien hy

Fff 2 Chrt-

in) Socrates vu. c. ;i. (o) Damafcenus hxr. 81. Zonaras Tom. III. Annal. Theodoritus.
Cyrill. Alexan. Timoth. Presb. Kortholt. Sec. V. H. E. Se;t. 2. c i. §.6.7. p.ióS. (f) So-
crat. 1. c.
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jurco. Chri/lt.'S o;eenzins voor een bloot menfch , maar dat hy zich alleen voor

het woord Theotokos zogt te wachten, het welke ligt andere regtgeloovi-

ge , alleen maar tot zyner fpyt , zoo dikmaals herhaald hadden , te

meer, nadien het bygeloove 5
aangaande Maria nu reeds al begon aan te

gaan. (q) Ook gefchiedde hem daar in ongelyk , dat men hem nagaf

,

a!s of hy de twee natuuren in Chrijtus , of haar onderfcheyd of vereeni-

ginge geloochent zoude hebben, dewyie hy zelfs het teegendeelweluit-

drukkelyk bekend heeft, (r) Verders, wanneer men hem wilde befchul-

digen., als of hy eenen tweevoudigen Gfmtfim hadde gefteld , en de per-

zoonen gedeelt , en ook deaanbiddinge van een bloot menfch hadde vail

gefteld. Waar teegen hy ook wel ernftelyk protejteerde , en maar een

eenig perzoon wel uytdrukkelyk in Chnjlus erkende. Van waar noch-

maats wel al te veel gefprooken was , wanneer men het hier na de naam
gaf, dat de Turken, beneevens haaren Wetgeever Alahometh , de aan-

biddinge van een menfch van de Nejloriaanen geleert hadden. (Y) Gelvk
als dan ook de befchryvinge der Nejloriaanen in het Ketterboek van Au-
guftinns , recht onbetaamelyk en verkeert is , volgens het getuygenis

der Geleerde zelfs, (ss) Om welke reede de verftandige deeze beschul-

digingen ook alle voor ongegrond en vals erkennen, (t) Ook fchroom-

den toen ter tyd de regtgeloovige Kerken-dienaars te Conflantmopolen

geenzins, om in de Stad een gelchrift uyt te ftrooijen , waar in zy de

naauwe overeenftemminge van Nefiorms met Paulus van Samofaten wil-

Fabden den toonen. (u) Ja de Munmkken verzierden naderhand van hem , dat

een van haar Neftonus in 't heifche vuur hadde zien zitten , en digt by
henij Etityches , jlppollwaris, Atrius , en den goeden Origenes. Waar
by zy noch al zetten, dat deeze plaats in de hel inzonderheyd voor zul-

ke Ketters bereid was, die van Maria kwaalyk fpraaken. (.v) Gelyk als

ook zulk een yveraar van hem voor geeft, dat hem de tong van de wor-
men uyt den hals was gegeeten , en dat hy alzoo tot nog grooter en eeu-

wiger ftraffe in de helle was gevaaren. (y) Zo konde men dan de Ketters
niet leelyk genoeg, tot een affchrik van andere affchilderen , en als voor
ieder een op de kaak zetten, zoo wanneer het als dan daar meede maar
afgedaan, en de waare leere op eenmaal maar met fabelen bekragtigt, en
de valfche onderdrukt geworden was. Maar het gaat hier meede ook , vol-

gens het fpreekwoord van een zeeker verftandig man : By aldien veelevan

de recht'gcloovige aan de eerjte loogen geborjien waaren , zoo zouden 'er al

over langgeene van haar meer te zien noch te hooren zjn , en dit ge(lachte

zoude nu al lang weg zyn.

onruft 16. Ondertuflchen liep'er in het regts-geding teegens Ncflorins zeer

veel ongelyks meede onder, alwaar altyd het eene onruitige hoofd tee->

gen het andere was , en zyne partye maar zogt te overmeelteren. Deeze
dan ondernam, inzonderheyd in 't begin van den twift, zeer veel boo-

zen handel , en hy zogt maar alleen , om op allerhande wyzen , in alle

zyne zaaken, by eeren te mogen blyven. Hy maakte hem dan eenegroo-

ten aanhang , waar op hy bovenmaaten ftout wierd. (z) Dog aan de
zyde der regtgeloovige ging het 'er ook voor al niet beeter toe. Daar
mengde zich Cyrillus van Alexandrie byzonder in deezen handel , en

verftak zig achter het Ephejïfche Concilium , het welke men by den Key-

zer

{q) Idem cont. Cyrillnm &CxIcftin ap. Seb. Frauk. Euagrius in. Petrus Cluniacenf L. iv.

ep. 17. {>) Ncftoriusep. 2. ad CyriHum c. 2. (x) Damafcenus hxr. 101. Baronius Ami.
DCXXX. 11.5-. (ss) Auguttin. hsEr.91. Danxus ibid. Hotcinger.fec. v.H.'K.p. 25-8. (t) Spati-

hemius Introd. H.E. p.482. & ex eo Sagittarius Introd. H.E. Sed. L. 1 1 1. p. ico-. (*) scheda

in Aclis Concil.Ephef. P.i. c. 13. (.*-) 'joh. Mofchus Prato Spir. c. 14. ap. Goteler. I'o. 111.

P-3)"°- (y) Ettagiius i. c.7. (%.) Socrat.vn.c. 3-j.

tjar over.
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zer vcrkreegen hackte, gclyk \vy hier boven iby het verhaal van dit Con- ]"\l
u '

cilium, gchoort hebben. Oe oorzaak nu, waarom hetCyriltéfs zoozeer ong.iyk

op Kt(tonus hadde gclaadcn,was zyn byzonderen haat ceegens hem, ge-
J2J|

Cïtl

lyk alsde Schryvers zulks wel uytdrukkclyk bekennen, (a) Enditmoett

nu een yver voor de zuyverc leere hceren te weezen , wanneer Cyrtllus

daar tiyt cen oorzaak opnam , om A'< ftorius onder de voet te helpen , en

het vooreen groote vreugde hield , dat hy hem maar op 't Kr' konde

komen, nademaal hy hem al lang te vooren , uyt enkele nyd, in 't hair

gezeeten hadde. (b) Ja , iemand zeyde hem eens in 't aangezigt , h; e

zyne eygene mecdegenooten öp het Synode bekend hadden , dat Cyrtl-

lus , in deezen itryd , maar alleen zyne driften nagcvolgt , en niet ge-

zogt hadde wat Jefus Chrtflus toekwam, (c) Ten miniten verried zig

Uns daar meede maar al te zeer, dat hy op her Synode , de aankom-
dcr andere Bt/Jlhoppen , inzonderheid die van 'Johanncs van Antto-

c/jie, niet wilde afwagten , maar teritond met zyne zaaken voortging,

en Ncjlonus verdoemde, gelyk als deezc hem naderhand zulks ook voor
wierpen, (d) Ja, a\\\oe\vc[ Ne/lorius hier n.\ , wanneer hy zig overmant

zag, eenige zagter Hellingen voor gaf , en de andere weederriep, alleen

op dat deeze ongelcegenheyd daar door een eynde mogt hebben , zoo
wilde men hem egter niet weeder aanneemen, en men gaf voor, dat hy

het niet van herte meende, (e) Derhalven moeft hy ook , niet teegen- strafvan

ftaande zyne weederroepinge , van zyn ampt afitaan, en in ballingfchap NeftoriuJ '

gaan, naar Dafis in de Lybifche IVoeJïynen , na dat hy in de 12 Anathe-

rnaufmi of Banvloeken, van Cyrtllus tot zyn genoegen was vervloekt en

gebannen , als ook, na dat hy van Paus C*elejtinus,en het Concilium van

befen, (teegens alle welke onregtvaardige handelingen hy altyd prote-

Jieerde) verdoemt was geworden,
(f)

In welke alle heel veel openbaare

ongeregtigheyd , voorbaangheyd , weygeringe van de noodige t'zaamen-

fpraaken en behoorelyke verhooringe , en diergelyke zaaken meer, is

voorgevallen , «relyk als de Geleerde zulks ook niet konnen ontken-

nen. (g)
17. In zyn ballingfchap nu is hy regt Barbarifch gehandeld gewor- ?-

vn

f

¥~

den, daar heene men hem , onder dat voorwendzel verzond, op dat hy
'"R *P

niemand meer verleyden zoude, in de plaats dat men hem veel eer, door

een vricndelyk onthaal , weeder te regt gebragt , of zyne weederroe-

pinge teritond aangenoomen zoude hebben. Alhoewel hier onder

Gods regtvaardig oordeel en vergeldinge verborgen was , die hem eeven

met die zelve maat liet uytmeeten, waar meede hy andere gewaandeket-
ters in gemeeten hadde. Daarom ging het hem ook in zyn ballingfchap

heel ellendig, om dat hem de Barbartfche volkeren aldaar overvielen, en

gevangen naamen, lehoon zy hem veel zagter handelden, ahzynemeede-

Chrifieueu lèlfs. Waar door hy ook zyne voorige hovaardye en halftar-

righeyd wat fchcen te verliezen , door dien hy , aan den Landvoogd van
Thebe een klaagend fmeekfehrift liet afgaan , waar in hy zig beklaagde,

hoc dat men hem zeer dikmaals, van de eene plaatze na de andere , in.

ballingfchap voort gcfleept hadde, en dat met een krank en zwak lichaam,

in zynen hoogen ouderdom , zondereenige de minlle barmhertigheyd:

alhoewel hy daar nog al iets trots byvoegdc , zeggende : JVanneer de

Landvoogd echter niet anders vilde , zoo mocht hy met hem aanvangen,

dat hy met laaten koude .' Het gecne hem zyne vyanden voor eene wee-
I ff 3 der-

te) Socrates 1. c. (l>) Ibns Epïft. ad Marim. (c) ïfidorns Epirt. ad Cyrill. (./) A£te Con-
cil. Ephcf. (e) Socratcs f. c. (f ) Euagr. Thcodorct. Cytillus. Aks. A'tta Ephef. (g) Span-
hemius l.c.
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derfpannigheyd , en lafteringe tecgen de Hooge Ovcngheyd , uyt enkele

verbitteringe te lafte leydden. (h) En alzoo is hy ook geftorven , doch
echter op die wyze, dat zyne gezintheyd niet zoo ligt met hem onder-

drukt heeft konnen werden , gelyk als het altoos met alle zulke geweld-
daadige handelingen , teegens den wille der vervolgers is afgeloopen:

aangezien hem niet alleen aangehangen hebben, Jobannes vanAnuochie,
die hem hier na echter weeder is afgevallen , (i) 'Jheudoretus , die even-

wel in alles het met hem niet volkoomen eens is geweeft. (k) Ook Ibas,

BiJJlhop van Edeff

a

, 'Jheodofius Mopsveftenus , Euchenus Jyaner/fts , An-
dreas Samofatenfis , enz. behalven nog ontallyke andere, alzoo dat het

geheele Oofien daar meede vervuld is geworden. Van welke ook de regt-

geloovige uytgeftrooit hebben, als hadden zy de woorden, i'Joh. iv. 3.

gelyk wy die nog in den Bybel hebben , vervalfcht, en dit vers: Trav -^éC-

/üsl o xü<* rot ha$t, een ieder Geeft , die Jefus verdeeld , daar uytgefchrabt,

daar de Geleerde echter zeer teegen ftryden. Qj Gewis is het , dat een

groot deel van het Oofien noch tot op deezen dag toe, Nejtoriaans is,

ichoon'er wel veele zelfs niet weeten wat zygelooven, gelyk als de reys-

befchryvingen allenthalven wel uytwyzen. Ja van de zelve zyn'er meer-

der in Affyrie , Mefopotamie , Armenië, Parthie , Meden en Bal/) lome,

als de Papiften in Europa zyn. (m) Ik Iaate ftaan, dat wy ook al onder

de ScEien in Europa ontallyk veel Ncftoriaanen moeten hebben, wanneer
men het oordeel der difputeerzuchtige zoude nagaan, daar nu de Gerefor-

meerde van de Lutheraanen , en dan de Lutheraanen van deG'et't'formeer-

de, dan weeder andere van andere , als Ncftoriaanen en Eutychiaanen

aangeklaagt en verdoemd zyn geworden. Onder welke het dog geene
altoos gaarne zyn willen , maar zig alle op het uytterfte verweeren, en

by haare eere blyven willen. («)
18. Eyndelyk is 'er ook , ontrent op het midden deezer eeuwe, by

geleegenheyd van deezen ftryd met Ne(tonus , een nieuwen onruft met
Eutyches ontftaan , daar het dan aldus meede toeging. Deezen man was
een Archimandrtta of Opper-Abt te Confiantmopolen , met wienhet,eeven
gelyk met veele , met zynen yver teegens de Ketters ging , dat hy naa-

mentlyk , door een rechtvaardig oordeel Gods , over het woorden-twi-

flen , ook al tot een Ketter gemaakt wierd. Want deezen Abt wilde zig

by den twift met Ncftonus , op het Synode van Ephefen , ook als een

man toonen, voor wien de Ketters wel mochten beeven, en die zich by
de rechtgeloovige Kerke wel verdiend gemaakt hadde. Derhalven vong
hy met Nejtorius een fcherp woorden gevegt aan , dog hy bleef wel haalt

in zynen onbedachten yver fteeken, en verviel , in de hitte van deezen

woorden-ftryd, op dat andere uytterfte , dat hy de woorden van Cyril-

lus heel anders gebruykte en opnam, als het zyne amptgenooten wilden

hebben. (#} Terwylen hy dan voor de leere van Nejtorius zoo zeer vree(-

de, zoo verviel hy t'eenemaal op de vermenginge van de natuuren in

Chrifitis , en zeyde, dat de eene natuure t'eenemaal m de andere verandert

en vermengt wierd, zoo dra als zy te zaamen vereenigt vaaren. Hier by

fielden nu andere noch al meer andere vreemde meeningen , die hy en

zynen aanhang vaft gefteld zouden gehad hebben. Gelyk als, dat zy ge-

leert

(b) Euagrius t.c. (ij Afta Concil. Ephef. P. 1 1 r. (k) Ibid. & Aöa Concil. Ephcf. II. C
3afcpt*S. (I) Stephanus Ie Moyne Obferv.ad Varia S. p.402. Vid.Bihlia Critica, {nï) Borchar-

dus Defcript. Terra: S.F. 1 1 1. c.2. §. 6. & 9. ap. Sandium L. I. H. E. p. 1 19. Paulus Venetus.

Brerewod Scrutin. Relig. c. k. p. 87. & Ifj. D.Chytrxus Orat. de Graio Statu. p. 24. L rfinus

de Relig. p. 38. (») Schroderus de Ncftorianifmo contra Joh- Gabium. Franzius Orat. de Init.

& progrefl Neftor. Kortholt de Nertorianifmo. Jo. Simon Francus DiiTèrr. 3. Calovius Diir

Singul. Leydekkcr. Nor. ad Hornii H.E. p.214. (») Liberatus Breviar. c. 11. LcoM. epift.ad,

Pulcheriam 11.&12. Aita Concil. Chalcedon. Act. v.
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leerd hadden , dat Chn/his zijn vlee/ch gcenzws van Maria hadde ent- J»»cft

leend , waar dat hy op een veei hooger en goddel)ker aart , menjeh nas ge-

worden , en dat by zijn vleejch zelfs van den heemel meede gebragt hadde-

liet lichaam van Chnf/us nu was , na de vereemginge fijner twee na t uu-

ren , nog Maria , neg ook ons,m lf\e-:en gelijk geworden , maar zijnvleefch

was ,door de Aégnjcbwerdtngi ,m de Hodbeyd, of liever in het Weezen des

/f'oords, -verandert genot du: Eet tngtlyk als een drop wijn, in de groot

c

zee y tn een oogenblik wtrd ver f/ouden, (pj Na dien hem nu nog den yver

en t ygenzinnigheyd , dia a.in de Kcchtgcioovige cygen was , in de krop
itak, waar by dan ook Bfyö al^nnlt. recgens Flavianus kwam, dten hy nu

piet wyken wilde, nadat hy hem in \ ecrlt verdoemd hadde, zoo bleef

hy op zija eyge opgevatte meeninge heel pal liaan , en hy verlchafre aan

de andere daar door niet weynig werk, te meerder nog,nademaal hy zig

teenemaal op Chry/aphius , een voornaamen Staats-dienaar aan 't Hof ,

verliet, die ook zijnen Do'jp-peeter was. (q)
19. \ oor eerlt dan waarlchuwde hem Eufcbius Doryltcus, B:[schop

van Ehrygie, voor ongeleegenheyd , en , wanneer hy zig daar aan met
kreunde, zoo klaagde hy hem by Flavianus , Bif/chop van Cou/tantwo-

polen aan. Deeze nu hadde , in 't Jaar 419, behalven dat , een Synode Conciï .ini

aldaar aangeltcld, weegens ecnigen twift, tuiïchen twee Irhfjehoppen , in |«
c<

?
n-

de Saniijcbc tnfpeflie of bezoekinge , en hy bragt van daar deeze zaïk f" 1^

o*>k op dit Synode. Eutyches wierd dan ingedaagd , dog hy wilde in 't

begin aldaar niet verfchijnen, terwijlen hy, nu eene krankheid, en dan,

z\nc klooiter-bclorte , voorwendde. Dog, toen hy ten laatllcn geen

uytvlugt meer voor hem zag
; zoo verfcheen hy aldaar, fhet een taa-

melijke fterke lij t- wacht van Soldaaten vergezelt , dewyle , in zulk

een geval geen zoo genaamde Gceftelijke den ander meer vertrouwde ,

en door dien hy zender twyffel daar in bekommerd was , dat hem de

lvechtgeloovige eeven zoo grouwelijk als Nefiorius mogten handelen.

Dog deeze brachut?// feculare of gewaapende macht , gelyk zy het noe-

men, hielp hem geenzins, dat hy van de Bifjchnppen niet uyt haarc gc-

mecnichap geftooten wierd. (<^) Hy appelleerde dan daar op aan den
Keyzer zelfs, en hy lchreef aan Leo naar Rome , in hoope van aldaar een

Bejchuts-hetr aan hem te zullen vinden. En , wanneer hem dit alles nu
mifte, zoo bragt hy zyn zaak weeder op een ander Synode , dat enkel en

alleen daarom gehouden wierd , alwaar zijn zaak verder op het Conci-

Uum te Ephtfen verfchooven wierd. (V) Ondertuflchen vielen alle die v«wen«r

handelingen met het valfche genaamde Synodus te Ephefen voor , waar
tcegen de Rechtgeloovige zoo heftig protejleerden , waar van wy hier bo-

ven het noodigfte nu al vernoomen hebben. Dit is altoos gewis , dat

Eutyches, beneevens zynen voorvegter , Diofcorus , haare zaaken met
lift en geweld overal gezocht hebben ftaande te houden , waar door ze

dan ook de valfche oogmerken van haare partyen , by het opftellen van

haare meeningen, genoegzaam hebben te kennen gegeevcn , het geene

aan haarc teegenfpreekers ook niet weynig verdriet en iehaade heeft ver-

oorzaakt. Hier teegen nu waaren de Kechtgeloovige niet weynig op
haar verbittert, en by aldien zy al voort, in den aanvang van den twili,

zoo veel machts over hem gehad hadden , als zy daar na wel krec^en
,

zoo zouden zy het hem niet beeter , als hy haar , voorgelegd hebben.

Flavianus dan bemoeide zig overal , en wel inzonderheid te Rome , om
de

(/>) Ibid. & Auctor anonymus de Synodis. Eua^r. i. c. 9. Tlicodcriros L. 1 v. Hxr. fib. Zo-
naras Amnil. To. 111. p. 36. Flavianus epili. ad Lconcm ap

. Cotelcr. To. i.p.fi. (7) D3-
mafecnus Ha;r. 82. (??) A&a Concil.Cha'ccdon. Ad. i.p.63 (r) Ibid. & Euagrius.
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j.arCD. de aanzienelijkfte lieden op zijn zijde te krygen , op dar zy zijne tiyt-

fpraak, aangaande de uytftootinge van Emyches,daar door dcste beeter

Eutyches zouden konnen regtvaardigen. (s) Deeze man moed zig ook zelfs, wan-

ring.

00" neer hy zig te Conjlantinopolen niet wel langer wift te verdeedigen , uyt

de vergaacïerkaamer weg maaken , en Leo hit (te den Keyzer Martianus

nog daar en boven teegen hem op , dat hy hem heel verre in de barbarye

verzenden zoude, op dat hy niemand meer met zynen vergif mogt aan-

fteeken, gelijk als hy zelfs fchryft. (t)

Vaifche 20. Doch ik weet niet , of het wel alles waar is , wat zyne teegen-

gfngen' fpreekers van hem gefchreeven hebben , als of naamentlyk zyn voornee-

tutfches. men zoude geweelt zyn , om de oude ketteryen van talentmuinus ert

Apollinaris weeder leevendig te maaken. (11) Aangezien de eerfte oor-

fprong van deezen twift niets daar van heel klaar voor den dag brengt

,

en dat hem ook andere met een veel beeter grond , eene groove onwee-
tenheyd in de Schrift , en Godgeleerdheyd , toefchryven , nademaal hy
maar in een Kloofter geleeft hadde , alwaar hy van de gewoonelyke in-

zettingen wel heel weynig ervaarentheyd mag gehad hebben, (x) Zoo
moeit ook zynen aanhanger, Diofcorus ,wel zelver niet verftaan hebben ,

wat hy al zeyde of ftelde, terwylen hy zyne meeninge zoo t'eenemaal

verweit en onverftaanelyk voortbragt, dat men daar uyt wel te regtzien

kan, hoe deeze ellendige lieden, by zulk een onderling gekyf, weegens
heevigheyd en verwoetheyd van haare hertstogten , dikmaals niet eens

ter deege van haar natuurelyk verftand magtig geweeft zyn. Want hy
fprak alzoo: Ik verfla het uyt twee natuuren : ik werde gedwongen, dat

twee niet aangejioomen werden , en dat ik onbejchaamt handele : ik fpreeke

van de ziele, (y) Uyt welke verwerde woorden wel niemand heeft kon-
nen verftaan, wat hy heeft willen hebben , dat men alzoo malkande-
ren meeft altyd maar zoo blind heen , en zonder eenige naauwe onder-

zoekinge , verdoemd en verworpen heeft. Ondertuflchen hebben de Ge-
leerde uyt ettelyke getuygeniflen heel wel aangemerkt, dat deeze lieden

juyft de eerfte niet geweeft zyn, die deeze Hellingen voort gebragt heb-

ben, maar dat 'er al langen tyd te vooren diergelyke zig hier en daar wel
hebben laaten zien , nademaal men zig nog niet aan eenige zeekere for-

muliereu of Hellingen gebonden hadde. (V) Deeze Sec~le dan , nadat zy
uycbrey- eens uvr robroeken , en in haar eerfte begin van een magtige handonder-
Eutychiaa. fteunt geworden was, heeft zig aanftonds wyd en zyds uytgebreyd. Van
T«gens haar ontllond ook die fchrikkelyken oproer te Alexandne teegens Pro-
rot«ius.

f^t/fs t die op de afgezette Diofcorus gevolgd was , en die van den ander

by de doopfteen vermoord wierd. (a) Want'Ttmotheus <^/Elurus en Pe-

trus Mongtis vongen, na Martiantts dood , de grouwelykfte handelingen

aan, daar zy ook moorden en doodflaagen door veroorzaakten. Zoo
ftelden zig ook de Entychiaanen genoegzaam overal door het geheele

Ooften valt; en zulks wel meeft door Jacobus Zonzalus een Syriër, waar
jacobiten. Van de heedensdaagfche Jacobitcn nu noch den naam voeren , in Cy~

prus , Babylome en Palgflina. Toen ter tyd en vervolgens waaren de
ArmenUa- Entychiaanen in Armenië zeer bekend , van waar zy ook Armeniaanen

werden genaamd
;

gelyk ook nog al verder , inzonderheyd in Egyp-
ten, Syrië , Palajlina , q^Ethiopie , enz. alwaar tot op deezen huydi-

gen dag toe, diergelyken Se[ie te vinden is , zoo wel als de Nefloriaa-

nen,

(s) Flavianus 1. c. (t) Leo M. Epift.70. («) Flaviartus Epift. Theodorirus 1. c. (x) Leo
M. ep. 10. (y) Hiltoria Concil. Chalcedon, rz.) Henr. Caniiius To. v. Anciq. Lcdi. Poflevi-

nus Appar. S. Óc ex üs Stephan. Ie Moyne Prolcg. ad Var. S. p. uf. (<*) Euagrius 11. c. 1.
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nen , gelyk het de reys-befchryvingen ook genoegzaam te kennen gee- J"^
00 -

ven. (b)

2 1

.

Deeze partye nu is hier na , toen het Synode van Chalcedon haar

t'eenemaal wilde verdelgen, altyd groot er engrooter geworden: enhaa-

re aanhangers noemden zig AtcLx.^io/x.iv.ws of afgezonderde , dewyl zy den
J**™*"

handel van het Synode niet voor goed wilden kennen. Zy deelden zig

zelve onder malkanderen wceder in twaalf andere SecJen, waar uyt, vol-

gens het bericht van een zeckcr Htflorie Schryver, veele duyzenden van

andere ketteryen zouden zyn voort gekoomen. (V) Alzoo dat de Griek-

j'che Schryvers , van deeze en de volgende tyden , altyd met haar leggen

woelen en twiftcn , alhoewel het meeft altyd op louter ydel gekaakel uit-

loopt, (d) Onder deeze is ook inzonderheyd de Stele van de Acephali t Accpiuii.

oi*Hoofdtboze , zeer beroemt} welke hier van haaren naam heeft gekree-

gen. Petrus Aloggus of Mongus , een goed vriend van Timotheus <^/£lu-

rus , was te Alexandrie van de Ketters tot Biffchop gemaakt, die dan ,

ten tyde van de Keyzer Zeno, het Henoticnm van hem meede aannam,
en zoo wel de Amaanen, als de andere partye, ten gevalle zogt te zyn.

Daar over wierden dan de Eutychiaanen zoo kwaad , dat de meefte van

hem afvielen , en daarom van de andere Acephali geheeten wierden , om
dat zy zonder Hoofd of Bijfchop waaren. (e) En van deeze partye ver- Andere

haald men in de volgende tyden deeze Seftifche naamen: Als (1) Theo-
partyen '

dofiaaneu, (2) Agnocten of Severiten , welke zeyden , dat Chriftus , na

zyne menfehheyd , den jongden dag, en meer andere dingen, niet ge-

weeten heeft: (3) Paultanijlen , (4) Niobiten of Dtaphoriten , welke

alle het onderfcheyd der twee natuuren t'eenemaal wegnaamen. (5) De
Iritheiten , welkers hoofd Johannes Philoponus was , die drie Goden
in de Drieëemgheyd geloofden. (6) De Gajaniten of Julianijien , welke

het lichaam Qhrijli, na zyne vereenigingevoor onveranderlyk , en andere

die hem voor ongefchaapen hielden , en daarom ook Aciifliten wierden

genaamd. (7) De Diofcoriaanen , Anthropomorphiten , Barfamiphiten

,

Efiariften , Petrtaanen , en hoe deeze dwaalgeeften al meer werden ge-

naamd ; waar uyt men dan den onbefchryffelyken jammer van deeze er*

de volgende tyden wel zonneklaar kan befpeuren. (f)

22. Toen ter tyd maakte Petrus Gnapheus of Fullo , eenen grooten v^w

onruft, die eerft te Chalcedon een Ouderling was , en die daar na te An-
tiochie, den Biffchop Martirius t'onderbragt, en dat fi/.r^w/,metdehul-

pe van Zeno , aan zig trok, na dat hy het gemeene volk teegens hem
opgerooyt hadde. Deeze man nu zoude de ketterye der Theopafchiten

weeder hebben opgebragt, na dat hy eerft het Henoticnm van Zeno on-

derfchreeven hadde, (g) waar na hy het Synode van Chalcedon opentlyk

hadde verdoemd en geleert, dat de gantfche Drieëenigheyd geleeden had-

de. Want zoo legt men hem uyt, wanneer hy in het gezang, Heylig,

heylig , heyhg is God, defierke, de onfierjfelyke ,erberm u over ons! mee-

de liet invloeijen , die om onzent wille gekrnycigt is. Alle welke

zaaken nochmaals weeder veel gekyf en woorden-twift veroorzaakten ,

daar voornaamentlyk Paus Felix de Derde heel heftig teegen was. (b)

Deezen Petrus nu heeft die gewoonte eerft opgebragt , dat men opent-

l.Deel. Ggg lyk
(I>) Vid. Euthymius Zigabenus. P. u. Panoplix Nicen. ap. Beveregium Not. ad Can. fo.

Trullan. Crufius. Chycrxus. Hombckius. Hottingctus. Sam. Parchas Itiner. Kirchcrus. Sup-

l*em. Copt. c.2. Thomas a Jefu Hb. vu. P.i. c. 14. Baronius A.CDLII. Sandius L. m.H.E.
p.290. (c) Nicephorus xnx. c.44. (J) Photius Cod. xxiv. Niccphorus 1. c. 45-. Leontius

Byzantinus de Se&is Arcff.ó. Timotheus Presbyt. p. 405-. To. 111. Coteler. (e) Euagrius

L.tii. c.13. Liberatus. Leontius 11. cc. (f) Timotheus Presbyt. 1. c. P.39S. feqq. 406. 421.

(jj) Euagrius 111. c. 16. (b) Felix 111. ep.3. ad Fullonem To.iv. Concïl. Damafcenus. Ni-
ccphor. xiix-c^.
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ji.rcD. lyk Litanien, aan de Heyligen moefte zingen , en wel inzonderheyd ,

aan Maria, waar over hem de bygeloovige nu noch zeer roemen. (ï)
Waar teegen egter andere zelfs ook de regtgeloovige , hem als eenAnti-
chrifl vervloeken , (k) en hem niet alleen weegens zyne eergierigheyd

,

en gewelddaadige inneeminge van het Bisdom van Antiochie, t'eenemaal

verworpen, maar ook, om zyne meer gedagte meeningen , verbannen
hebben. (7) En alzoo is het meer dan al te klaar, hoe dat die lieden , en
boven alle de Geeftelykheyd , toen ter ryd meeft altoos op bloote woor-
den , en befpiegelende vraagen , gezien , en daarom ook die grouwely-
ken onruft geftaadig aangevangen hebben. Het welke ook niet wel an-

ders zyn konde , nademaal zelfs de fchyn van een ernft in 't Chri-
ftendom , en haare Gode behaagelyke oeffeninge , onder deeze mond-
chrifienen zoo t'eenemaal voorby gegaan was. Waarom men over al ook
wel aanmerken kan , hoe dat die geene de befte en voornaamfte onder
haar geheeten heeft, welke zig maar wakker door difputeeren, ftryd en
gekyf, aanprikkelen, en met een deel woorde-twifterye , tyd en papier

verderven konde. Ja daar 'er te vooren nog al onder de verworpene en
verketterde hoopen, hier en daar veel goeds verborgen was , ziet men
nu uyt de kwaaden handel en wandel van Nejlorius en Euiyches, dat zy
eeven zoo weynig deugds in haar gehad hebben , als de rechtgeloovige

,

en dat ze by haare onrechtvaardige zaaken , nog daar en boven malkan-
deren gebeeten , gefcholden , en allenthalven vervolgt hebben,

rmdeft,- 23. Eenige Schryvers ftelien nog al een andere foort van Seffen 'm dee-

ze eeuwe, naamelyk , de Pradefinieerders , welke eenige , of met ftil-

fwygen voorby gaan, of t'eenemaal ontkennen , dat ze ooit in de wee-
reld zyn geweeft, door dien haar miflehien daar iets aangeleegen is.(mj
Echter gedenken veele oude Schryvers van deeze en de naaft-volgende
tyden, wel uytdrukkelyk aan dezelve, en zulks wel met zoo veele om-
ftandigheeden , die gewiflelyk genoeg aanwyzen , dat zulks niet t'eene-

maal verdigt is. (n) Ik laate ftaan, dat men van ondericheydene Syno-
den , hier van ten deele nog eenige verbooden , en ten deele nog andere
brieven en getuygeniffen , overig heeft. (oj Deeze lieden heetten dan
Pratdeflineerdcrs , om dat ze, van de voorzienigheyd Gods, deeze mee-
ninge hadden, Dat de menfehen, of ten eeuwigen keven, of tot de eeuwi-
ge dood gefchikt waaren , zonder dat God daar op eemgzins -zag, hoe zy
zich droegen: God befchoor ook zelfs de menfehen, of'tot het booze , of tot

het goede. Dat Chrijitis voor alle menfehen de zaaligheyd met hadde ver-
worven; en dat hy ook alle menfehen , door zyne genaade , niet eeven krag-
tiglyk beriep. Ja, dat hy zelfs aan zommige dejtandvaftigheyd m 't coede

niet eens geeft , maar haar wel tot den afval aandrijft, enz. (/>) Deeze
fchrikkelyke leerftukken nu zyn eerft in Afriea,in een Kloofter tcAdru-
meten, onderde Munnikken , uytgekoomen , en dat , het welke aan-

merkenswaardig is , uyt de woorden van Augujlmus , die hy in zynen
io7 den Brief, aangaande deeze ltofte , heeft gefteld. Maar het is nog
al aanmerkelyker, dat deeze lieden , uyt verlangen , om de Pelagiaanen

regt

(»') Idem xv. c. 28. (k) Nomo-canon. Cotelcr. c. 301. (/) Felix 1. e. Cyrillus Scythopoli-
tanusVitaSabxc.xxxn. p.zóf. (m) Hotting. HE. i

J
.I.c. 9. Scdt. f. p.668. Forbefiuslnftrucr.

Hift.Thcol.1. vin. c.29. Ulferius Hiit.Godefchalki.c. 2. Marelius Comm. in Carech. Cabatlü-
tius Notit.Conc. 0.5-9. Norilius Hilt. Pclag. l.u. c. ty. («) Profper in Chron. Gennadius Ap-
pend. L.de har. Prasdeitin. 1. 1. hxr. 90. Arnobius Junior Comm. in Pi" 10S. Sigebertus Chron,
AnniCCCXV. Hincmarus 1. de Prsdeftin.c. 1. &Epüt. ad Nicolaum Epifc. Rom. (<j) Concil.
Arelatenfe&Lugdunenfe ep. ad Fauftum Rhegienfem. ap. Baron. Arm. CDXC. n. 17. feqq. it.

Aranlïcamim 11.0.25-. (ƒ>) Hincmarus de Pridellin. Gennadius l.c. Conf. Sirmondus Hiftoria

Praxkftinat. Anno 1648. adv. Janfenium, Vcrgerium aliolqueedita &Tom. 1v.Oper.Parif.1696.
cditorum inferta.



I.Hoofcijï HISTORIE. 410

rcgt ter decgè teegen te fpreeken , hier op vervallen zyn , terwylen zy \l"^:,

zoo doende aan de genaade alles wilden toefchryven , en dat zy ook de

vrve wille van den menfche daar door t'eenemaal weggenoomen heb-

ben. Auguftinus nu hadde haar in een eygen bock van de genaade en

viye wille, wel uyt dien droom willen helpen, (q) Dogdecze ftellinge

is daar na in Vrënkryk byzondcr verder voort gezet geworden , en wel

meelt onder het gezag van Augufttnus , zoo dat men in onderfcheydene

Synoden , op de gedagte wyze daar teegen heeft gewerkt : en toen het

na het Synode van Oranje, daar van (lil was, is het doch hier na , in de

neegende ecuwe, van Codefchalcus al weeder op het tap)'t gebragt gewor-

den, gclyk alswy hier onder noch nader zullen hooren.

(.7) Augullin. cp.46. ad Valcntin. & delib. Arbitr. c. 1. l.li. Rctrad. c.ult.

Eynde van 't vyfde Boek.

HET ZESDE BOEK.
Van de aanmerkclijkfte Kerkelijke Gefehiedeniflèn in

de zefde Eeuwe.

HET EERSTE HOOFDSTUK.
Fan den uytterlyken toefiand der Kerken in deezen tyd.

§• 1.

> Eeze eeuwe werd in 't gemeen , nl de vierde voor geluk- of de«e

kig gepreezen , om dat de Keyzer Jvftiniantts daar zoo "kkij.
8.'"

veel goeds in gewrocht zoude hebben. Maar wy zullen £ew"lh

nu maar alleen de voornaamlle zaaken daar in eens gaan

onderzoeken, en bezien, of ons niet al immers zoo wey-
nig goeds van deeze Eeuwe, als van de vierde voorkomt,

hoe zeer men ook daar van gewoon is te roemen. Wanneer men egterde

gelukzaaligheyd der Chriftenen in geweldige vervolgingen en onderdruk-

kingen der Jooden , Heydenen , en Ketters wilde ftellen , zoo was hier

veel ftof tot roem in dceze tyden. Maar de omftandigheeden alleen wy-
zen ook wel aan, dat het maar eene ellendige gelukzaaligheyd is geweeft,

die men toonen kan. De arme Jooden wierden nu al wcederom heel hart Tocthnd

aangetalt , en , gelyk als de Keyzer Juftinianns zynen yver in alles wilde <un.

bewyzen , alzoo maakte hy ook veele onbillyke inzettingen teegen de

Jooden. Tot een voorbeeld, hy beveeld: Vat alle de Synagogen der Sa- vord«i

maritaanen zonden vertoeft werden , dat die niemand , als alleen de Regt- IZ^lc.

geloovige eenigzins iets vermaaken mochten, (a) (waar door dan de rooft -

Rechtgeloovige aldus alles kreegen , en alleen rijk wierden.) Dat zy tee-

gen geen Rechtgeloovige getuygen niogten, (b) dat zy ook , van den witten

donderdag af , tot op den dei den Paafchdag toe , zig onder de Chriftenen

niet mogten laaten zien , enz. (c) Buyten dit taften de Rechtgeloovige
Ggg 2 zom-

(<0 Cod. Juftin. de hsr. 1. 17. (*) Ibid lib. 21. (f) Concil. Aurelian. ui. cap. 30. & it.

cap. 31.
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jmD. zomtyds wel , uyt eygen magt toe, en naamen van de Jooden wat zy
maar wilden, onder het fchoone voorwendzel van eenen yver, om haare

goederen daar door maar in hun geweld te krijgen. Alzoo ontnam dan
Viftor , te Palermo hen haare Synagogen, met alles wat daar in was, zoo
onbefchaamd, dat Gregorms de Groote , hem nog fchandshalve, tot ver-

goedinge van het genoomene moeft aanmaanen. (d~) Die ook daarom
haar eenige vryheid vergunde, dog waar voor zy aan hem veel geldsgee-

ven moeiten , gelijk men uyt zijn eyge brief wel kan zien.

neyden- 2. By zulkcn handel dan wierden de Jooden al weederom meer te rug-

dc

h

rye

a

.

fg°' ge geftooten , alzoo dat de Reehtgeloovige klaagen, dat zy haar tot het

Chnftendom niet hadden willen laaten overreeden. (e) Van de Heydenen
nu was de gantfche weereld nog al eeven eens bezet , gelijk als de Lee-
raars zelfs verklaaren , welke ook hier na de geweften der Chtiftenen al-

tyd meer en meer overftroomden en innaamen. (f) Zo pleegen ook dik-

maals de afgodifche Chriflenen, met haaren beelden-dienft , het onoeloo-
Door de ve der Heydenen merkelyk te vermeerderen. Der Per('en Kooning , Chofroës
vero'or

encn
hoorde, dat de Chriflenen zeekeren Martelaar , genaamr Setgun, altijd

om hulpe aanriepen ; hy aapte hen dan daar in na , en fchikte tot dank-
baarheid , veele guldene vaaten , beekers , en diergelyke , Sergtas ter eere,

die de Prieflers heel wel tot haar eige voordeel willen te gebruyken. (p)
Een ander Heydenfch Overfte onder de Longobarden

, genaamd Arttd-
phits , zwoer, dat de H. Sabmus hem altyd , in de veldflaagen , byo-e-

ftaan hadde, om dat hy gezien had , dat de Chriflenen hem in den kryo-

hadden aangebeeden. (h) Zoo heel naauw was nu het valfche Chriften-
dom met de Heydenfche grouwelen vermaagfehapt , na dat men altyd die-

per en dieper in het domme bygeloof verviel. Wat de 'Jooden en Heyde-
nen hier van wel geoordeeld hebben , zulks is licht af te meeten, om
dat de laatfte inzonderheyk nog al veele wyze lieden onder haar had-
den, gelijk wy hier onder, in ons derde hoofdfluk nog naader zullen zien.
Welke dan ook de groote dwaasheeden en onmaatigheeden der Chrifle-

nen, in haare Hiilorien byzonder aangemerkt en befchreeven hebben,
dog daar by ook heel onzydig gehandeld, en de grouwelen der Heydenen
ook geenzins verzweegen hebben. (V)

BCk«ring 3. Men reekend ook evenwel, op deezen tyd, verfcheydene volkeren
nc".

ey e
' onder de bekeerde, welkers hoedaanigheyd , uyt de omitandigheeden

,

daar in 't voorige boek van gemeld is, wel te kennen was. Voor eerftdan
Hunnen, zouden , onder Juflinus en verder heen , een gedeelte der Hunnen ge-

wonnen zijn, die rontsom den Bofphorus van Thraae hebben gewoond.
Abasgi. (^k) Hier na , onder Juftmianus , de Abasgi , nabuuren der Aïanen. (I)

Verders de Zant en hazi, die te zaamen rondsom Cappadocie zyn gezee-
Azumiten. ten geweeft. (ni) De Azumiten en Homeriten-, in Arabie en Indie , wer-

den van zommige Schryvers hier ook al by geteld: (V) dog deeze zyn
al langen tyd te vooren tot den Chriftelijken naam gekoomen. ("'/) Veel

chofroës. minder mag het ook wel waar zyn , dat Chofroës , de Kooning der Per-
fen, zig op het laatfte eynde van zijn leeven, zoude hebben laaten doo-
pen. (p) Het welke men zonder twyrFel , uyt het geene daar yan in de
naaft-voorgaande Afdeelinge is gedacht, wel heeft willen trekken, daar hv

veel

(d) Gregorms M. 1. vu. ep. f8. (Ibid. xn. cp. 30.) (e) Gregor.M. homil. 19. in Euang. &
]ib. 11. in i.Reg. c. 1. Gregor.Turon. lib.vi. Hilt.Franc. c.f. (ƒ) Greg. M. 1. 1. in Ezech. c.

138. QO Euagr.v. c.21. (b) P. Diaconus iv.HilLLongob. c.f. (/) Agathias. Procopius.
(k) Ex Procop.lib. u.deBell. Goth. Euagr. iv. c.20. P.Diaconus l.xvi. OttoFrifingenf.lib. v.
Chron.c.4. (/) Euagr. iv. 0.21.23. c x Procopio. (m) P.Diaconus l.xv. Zonaras To. 11 ï.

(») P.Diaconus xvi. Nicephor.l.xvn.c.32. (o) Philoltorgius l.m. H.E. Socrates. Sozom
Rufinus. (/>) Euag. iv.c.28.
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veel meer van de Chriftenen in zyn veel-goodendom is gefterkt gewor- }*"£.

den. Nog al veel ongerymder zyn de fabelen , die hier werden byge-

voegd. Gelyk als daar Columbanus , een Munnik , de Swaaben , door Sw"fc<:n -

het volgende wonderwerk zoude hebben bekeerd , wanneer hy op een

groot vat vol bier , dat zy aan Mercurius wilden opofferen , uyt groo-

ten yver geblaazen , en het ook zoo aanftonds , met zynen adem , in

fhikken gebrooken hadde,zoo dat al het bier daar uyt was geloopcn.fq)

Zoo is het ook niet eeven zoo gewis , wat de Oude Duytfche Hiftoric

Schryvers ons wel -, van veele andere volkeren in Dnytfchland berichten,

dat men haar al , ontrent deezen tyd , onder de Chnilenen gereekend

heeft. Desgelyks ook byzonder van de Beyerfche gezegt werd , dat Bcyeren.

nog wel het waarfchynelykfte is, dat haaren Hartog, 'Iheodon, in 't jaar

537 , van Rupertus , een Biffchop uyt Frankenland , gedoopt zoude zyn
geworden. (V)

4. Op de omftandigheeden nu moet men wel voornaamentlyk goede £"*^~

acht neemen , die by de voorgegeevene bekeeringe der Engel-Saxen , on-

trent het Jaar 598 , zyn voorgevallen. Naamelyk dat Gregoi ius de Groo-

le, eenen Anguftinvs beneevens zommige andere naar Engeland toezond,

alwaar te vooren al eenige Chriftenen waaren , voornaamentlyk in hit

Prinsdom van [Falies, en in Cornwal. Deeze lieden dan bewoogen ein-

delijk den Kooning <^y£thelberttts , dat hy , met veele duyzenden En-
geljche, in 't Jaar 602 deezen Godsdienft aannam. (V) Hoe ellendig het

'er nu met deeze en andere bekeeringen , toegegaan is , zulks ziet men
met verwondering uyt de Hiftonen, zoo wel als die van de Schotten, of schotc».

Albaniers , enPUien, ditmaal verteld werd. Den gantichen Godsdienft

beftond dan maar alleen, uyt de bygeloovige en al heel afgodifche Ker- Ho^nig.

kendienft der Roomfche Mnnmkken , en ze zag maar op groote Bifdom- d^v

v

c

a"

men, eerplaatzen, en inkomften. De Munnik Avgujlmus dan liet zig

aanftonds tot Aartsbijfchop van Cantelburg maaken , onderwierp alles >

op eene onbefchaamde maniere , aan den Paus van Rome , maakte de

Heerfchappye en het geweld van deezen Paus over al zeer groot , be-

zwaarde de arme lieden met veele geld beladingen , zoo dat de Paufen,
met de zoo genaamde Denarius Petri of St. Pieters Penning , hier na van

Engeland jaarlyks eene ongelooftelyke zomme gelds trokken. En ziet

men, uyt de brief-wifleling van Gregorius , heel klaar, dat alle zulke

. zoo genaamde bekeerders wel recht onbefchaamde gezellen moeten zyri

geweeft, die het maar alleen om de beveftiginge des Paus, en van zyne
inzettingen, te doen is geweeft. Gelyk als ook den Paus Gregorius zelfs

met de volgende, op den Stoel van Petrus , en de Roomfche Kerke , als

de moeder der geloovige , geweldig roemd. Van waar hy de nabuuri-

ge Bijfchoppcn van Triand al vry wat onzacht bejeegende ,om dat ze zig,

weegens de ftryd over de drie Hoofd-vraagen, die in 't Ooften nog duur-

de , niet in alles naar zyn uytfpraak wilden voegen. Wat de genoemde
Augujimus , op het aandryven van Gregorius , al voor aperyen heeft on-

dernoomen, zulks is uyt zyne eygene brieven klaar te zien, daar hy by
voorbeeld , de Heydenfche Kerken , met gezeegend , of wywaater heeft

befprengd, en daar door van de booze geeften willen reynigen. Insge-

lyks, daar hy in de plaats van het offer, deeze eenvoudige lieden , ronds-

öm de Kerken, groene loover-hutten hadde laaten opflaan , daar in zy

op de Heilige Feeft-daagen der Martelaaren, louter te zaamen geflempten

Ggg 3 ge-

(?) VincentiusBellovac.Specl.xx11.c7. (r) Aventinus l.iu. Afloal.Boj. (s) Bcdal.iv.

H.E. Ullerius Anciq.Braann. (Vid.Gregor. M.lib. u. ep.36.)
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gezoopen hebben. (t*) Om nu aan andere diergelyke gedachtems-rec-

kenen niet te gedenken.

5. Dit was nu die fchoone uytbreydinge van den Godsdienft in 't ge-

meen , in deezen tyd. De Hiftone Schryvers merken ook al in 't by-

zonder aan , hoe het meefte deel der Chnftenen ditmaal nog al Arriaans

geweeft is, en, eenige Keyzers in 't Ouften , zelfs Eutychiaans. Ja men
gedenkt , dat Kooning hodewyk , in Frankrijk , te zyner tyd , by na alleen een

rechtgeloovige is geweeft. (x) Alhoewel kort daar na Kooning Chilpe-

rik de Arrianifierye opentlyk in Frankryk invoerde en bekrachtigde. (>-)

Ondertuflchen verdreef Juftimamis de Wenden , die Arriaancn waaren,

uyt Afnca , en de Gotthen uyt Italië , dog die geene daar van hier door
rechtgeloovig, en nog veel minder , vroom maakte , maar alleen zyne
heerfchappye en eere hier door zogt te vergrooten. Ook kwam daar j

in Spanje op deezen tyd eene groote veranderinge in den Godsdienft ,

wanneer Recarediis , Kooning der Wejl-Gotthen , in 't Jaar 587 de Ar-
riaanfche gezmtbeyd t'eenemaal uyt zijn Rijk verdreef, en in 't Jaar 5 90,
daar op een Concüinm te 'Toledo hield, de Arrtaanfche boeken verbrande,

en de Arriaanen hier na vervolgde. (V) Insgelijks viel in het begin van
't Jaar 517, de Burgundifche Kooning^ Sigifmundus , tot de Rechtgeloo-
vige over , waar toe hy van Alcirnus Avitas , Bijjchop van Fienne over-

reed wierd. Te vooren was 'er een grooten onruft in Spanje geweeft

,

onder den Kooning Leovigildus , in 't Jaar 579 , daar zyn zoon Herme-
negild, door zyne gemalinne, Ingundis, des Frankifchen Koomngs Sigis-

berts dochter, bewoogen wierd, om de Arnanifterye te verlaaten. Want
de rechtgeloovige , inzonderheyd te Rome , zochten na haaren gewoone-
lyken aart , den ouden Kooning met geweld t'onder te brengen , hit-

ften alzoo den zoon teegens zynen eygenen vader, als een Ketter, op,

zoo dat hy opentlyk teegens hem te velde trok. En wanneer hem zyn
vader alle de natuurelyke en Goddelyke Wetten , als ook zyne groote

weldaaden en liefde jeegens hem indachtig maakte , en de vruchten der

rechtgeloovige hem voorftelde , welke den natuurelyken band tufichen

ouders en kinderen zoo t'eenemaal aan ftukken braaken , zoo ftond hy
echter tweemaal teegens hem op. Tot dat hem eyndelijk Leovigildus

met geweld gevangen nam, en te Falentia in bewaaring hield, den wel-

ken S.gebertus hier na ombragc, dog van den Kooning Recarediis , zynen
broeder, weeder daar voor aan 't leeven geftraft wierd. (V) De rechtge-

loovige hebben hier na deezen weederfpannigen zoon onder de martelaars

gefteld, en veel dwaaze wonderwerken daar by verdicht, ook hebben ze
zynen vader de fchuld gegeeven , als hadde hy hem omgebragt , om dat

hy met de Arriaanen het Avondmaal niet wilde houden, (b") Daar ech-

ter de driftigfte Schryvers zelfs niets altoos van gedenken , gelyk als de
Geleerde moeten bekennen. (V) Dat nogmaals weeder tot een proef kan
verftrekken , wat men van de vertellingen der rechtgeloovige te houden
heeft , daar zy teegen de Ketters hebben opgeftelt , 't geen ze zelfs

maar wilden.

6. De Rechtgeloovige beklaagen zich ook zeer over de vervolgingen,

die zy , van Anafiafius en Theodoricus , Kooningen der Ooji-Gotthen ,

in Italië , in 't begin van deeze eeuwe geleeden hebben. In ons voorige

boek

(t) Idem ix. ep. 71. (x) Adr. Va'efius I.vi. Hift. Franc. Mermannus Theat. Converf. Gene.

(y) Gregor.Turon.L.v.c.44. Aimoinus L. iii.Hift. c.41. Petros de Natalibus 1. 1 1. cap. 6f.
(i) L.Marineus. Siculus in Hilt. Hifp. Ilidorus Hifpalenlis in Chron. Concil. Tolet. iv. cap. z.

(a) Gregor.Turon.v.c. 39. & vi. c. 18. Johan. Biclarienlis. Ifidorus in Chron. MarianusScotus.
P.Diaconus L. iv. Longob.Roderic. Toletanus I. 11. c. 14. (£) Gregor. P. m. Dial. c. %t.

(c) Petavius L.vu. Ration.Temp. P.i. c. n.
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hek nu is het gewichtigfte van die Zaak reeds al aangeroerd. Deezemoet £".£•

dan , by verfcheydene Schryvers , ook onderfcheydene oordeelen on-

dergaan. In 't algemeen zeggen de meefte, dat hy, in den aanvang zy-

ner regeeringe nog al vry goed is geweeft. Dog het geene naar den aart

te verftaan is, als zulke Regenten in 't gemeen pleegen te zyn , die met
geweld over gedwongene volkeren heerichen. Hy hadde waarlyk, zoo zy«

wel, als de Regenten, die men rechtgeloovige noemt, zeer veel onfchul- SS3."

dig bloed vergooten , alhoewel hy de rechtgeloovige niets byzonders

kwaad gedaan heeft. Na dat hy Odoacer dan overwonnen hadde , liet

hy hem terftond, in zyn eygen flot , om 't leeven brengen , onder dat

voorwendzel, dat hy verdacht by hem was. (d) Zeekeren dienaar, die

om zynent wille Arriaans geworden was , liet hy terflont het hoofd af-

flaan, en dat om die reeden, om dat hy hem veel minder getrouw zou-

de zyn , door dien hy aan God zelfs niet getrouw gebleeven was. (e~)

Welke grouwelykheid men nog al te vergeefs zoekt teontfchuldigen,en

pryft, eeven gelyk alle zyne andere huycheleryen en fnurkeryen van een-

zydige Schryvers, die zyne onderdaanen waaren , zonder eenige waare

grond zeer hoog op gegeeven werden, (f) Onaangezien ook de oude
Duytfche Dichters van deezen dwingeland haare verfen en fabelen aange-

vult hebben , gelyk als de geleerde meenen , en hem voor den Diderik yl"£m ,

van Bern of Verona houden, (gj Hoe het met zynen Godsdienft en ge-

loof gefteld geweeft is , toonen niet alleen de voorzeyde , en andere daa-

den , maar ook de bekentenis van een BifTchop van de zelve tyden , diè

van hem aldus fchryft : Dat hy met zyn volk , wel heel vroeg in de Kerk
gaat , maar echter moet hy dit m 't vertrouwen melden , dat hy het meer

uyt gewoonte als nyt een rechtfehaapene eere tot God doet. (h) Zynen an-

deren zin en bedryf kan men uyt Cajjiodorus en uyt zyn eygen Ediff , of
afkondiginge, wel kennen, daar wel veele goede ordeningen in de re-

geeringe, maar ook ontallyke meeningen en daaden,het waare Chriften-

dom teegen zynde, meede onderloopen. (1) De voornaamfte klachten Khgtea

der rechtgeloovige teegens hem zyn dan deeze : Eerftelijk , dat hy den
s

"
otï^~

Paus , 'Johannes de eerfte , in de gevangenis hadde laaten fterven , na dat l™ll°l

hy hem naar Conftantmopolen , tot den Keyzer Juftinus , gezonden had- °ntI» ai
'

de, om voor de vryheid der Arriaanen in 't Ooften aan te houden. Waar
by hy dan Johannes befchuldigde, dat hy den Keyzer veel eer opgehitft

hadde, om de Arriaanen haare Kerken af te neemen. Daar hy nochtans

in alles het bevel van Theodoricus na gekoomen was, en Juftinus mettraa-

nen daarom gebeeden hadde, op dat de rechtgeloovige Geeftelijkheid in

Italië ook geruft zoude konnen blyven. (&) Het geene de Papiften zon-

der eenigen grond, ontkennen. (I) Daar zonder dat wel bekend is , hoe
de rechtgeloovige in alles, ik zwyge, in zulk een groot gevaar de huyk
altoos na den wind pleegen te hangen. Want Theodoricus hadde ge-

dreygd , dat hy haar alle ten lande uyt zoude jaagen , by aldien de Key-
zer de Arriaanen niet met vreede liet. Daar en booven , zoo hadde Jo-
hannes de andere gewichtige dingen te Conjlantinopolen ftil laaten ruften,

alwaar hy den Keyzer opentlyk kroonde , daar hy nog toe befteld nog
toe geroepen was , maar waar door hy alleen zyne regten wilde uyt-

breyden. Waarom Theodoricus hem dan uyt ftaatkunde verdagt hield,

en vaft zette : en hier teegen Felix de vierde in zyn plaats ftelde. Uyt
wel-

(d) Jornandes L. i.dcReg. Succcff (e) Thcodorus Le&or lib. n. Ennodius Ticinenfis.

(f) G.C.Sandius 1. 1 11.H.Ë. p.319. (g) Platina. Sabellicus. Cario. Baronius. Pareus. Dref-
ferus Ceutur. Magdeb. & plures. (b) Sidonius Apollin.in epift. (*') Edióhim ap. Lindenbrog.
God. LL. Antiq. p. 239. (k) P. Diaconus L. xv. Mifcel. Hift. Marianus Scotus , Sigebertus Chron.
Anaftslks in Via Joh. (/) Baronius An. DXXV. n. 7.
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jaar o. welke reedenen hy ook daar na de Raadsheeren , Bo'éthius en Symmachus
de Schoon-vader van den eerden , in de gevangenis fmeet , en als ver-

JS" ftand met zyne vyanden gehouden hebbende , drie jaaren daar na eerft

SSr""' liet ombrengen, (m) Dog niet, als eenige meenen ,om den Godsdienft,

door dien Boéthms wel geen Chriften , maar een Platonifch Wysgeer ,

is geweeft, gelyk als zyn boek , van den Trooji der Wpbegeerte , zulks

ook wel getuygd, het geene hy in zyne gevangenifle heeft gefchreeven.

(V) Theodoricus zelfs is kort daar na heel fchielyk gefturven , wanneer

hy uyt knaaginge van zyn eige geweeten , het hoofd van een opgediften

vis, voor een van de onthoofde aangezien hadde. (0) En de rechtge-

loovige ftrooiden hier na uyt , dat Johannes en Symmachus zyn ziel in

den pot van Vulcanus geftooken hadden , daar in hy nu nog zit en

zweet, (p)
Aniari- 7. Op deeze wyze dan ging het in 't Weflen toe, terwylen na Theode-

ricus zyn Neef Atalartcus van niets anders in de oude gedenkteekenen

gepreezen werd, als dat hy zommige Schouwburgen gebout , en alzoo

de ydelheeden en Heydenfche grouwelen naarftig voortgeplant heeft, ge-

lyk als dit volgende opfchrift van hem luyd : GLOHLIOSISSIMUS.
HAS. SEDEIS. SPECTACULI. FELICITER. FIERI. PR^E-
CEPIT. Dat is , De zeer roemrijke heeft deeze Schouwburgen gelukkiglyk

gebooden te maaken. (qj Alwaar dan achter en voor kruyze-ftaaken waa-

ren, welke by zulke dertelheeden zich heel kwaalyk fchikten. Waar
uyt klaar is te zien, hoe dat 'er by de andere feöien , toen ter tyd eeven
zoo weynig goeds meer te vinden was, als by die geene, welke zig voor

juftinusii. de waare Kerke uytgaaven. In 't Oojlen nu , wierd na Anajiajïus , Ju-
fimus de Tweede , Keyzer, en dat op de navolgende zeer aanmerkelyke

zynfltcht wyze. Na zynen ftand was hy een Boer uyt Thracie , of gelyk andere
b'gm. willen , uyt Illyrie , en gelyk als eenige fchryven (<R><po${êo{j een Zwynhoeder,

fchoon hem andere wel tot eenen Edelman willen maaken , by aldien 'er

die klaare getuygeniflen der Oude daar niet teegen waaren : (>) Maar door
dien hy van natuuren loos , en in den kryg het doodilaan gewoon was,
zoo kwam hy wel haaft op, en by het Hof in aanzien. Zoo dat^w^»-
tius na de dood van Anafiafius , hem een groote zomme gelds in handen
gaf, die hy aan het Leeger zoude uytdeelen , om daar door Theocritia-

nus tot het Keyzerryk te verheffen. Dog Juftmus handelde zoo liftig,

dat hy dat geld op zyn eygen naam uytdeelde, en zig zelfs daar door tot

Keyzer liet uytroepen. Alle die daar over op hem geftoort en t'onvree-

daadrg°h«. de waaren, liet hy vermoorden , en bleef echter nog al rechtgeloovig. (s)

Want de zoo genaamde regtgeloovige Geeftelykheyd kan hem niet hoog
genoeg in haaren zin verheffen , en de Paap/che Schryvers fchroomen
zig ook al niet , een brief van den Paus Hormijda te verdigten , waar in

alle deeze moorddaadigheeden en onregtvaardige handelingen, als gantfch

heylig en goed werden uytgefprooken. (V) Andere, opdat de dood van
deeze lieden dog een oorzaak mooge hebben , maaken haar tot ketters

en Manicheeërs , waar meede zy'er ook op zyn belt by het gemeenevolk
konnen door geraaken, want men den haat en moord , welke aan zulke
lieden geoeffend word , in 't gemeen als een Godsdienft wil aanpry-

zen. (jij Dit alles nu gefchiedde daarom , dewyle hy de rechtgeloovi-

ge by haare voordeelen liet blyven, en die ook nog al vermeerderde , als

by
(>») Procopius de bello Gothico. Boè'thius. («) H.Grotius Prxf.ad Hift. Goth. (o) P. Dia-

conus xv. Procopius 1. 1. (/>) Gregorius inDial. Otho Frifingenf. l.v. c. 3. (7) Apud Grute-
rum Thef. Infcr. (V) Zonaras To. £ 1 1 . Chron. Alexandrin. Procopius. Hift. Arcana p. 27. Zofi-
musL. vi. (1) Euagr.iv. c.2. Jornandes 1. 1. Pomponius Lxtus. Egnatius. Appendix. S. A.
Vidoris. (0 Baronius. A.DXI1X. n.67. (*) Marcellinus Comes in Chron.

dcu.
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by welke hy in alle zyne grouwelen , noch als een Befchuts-heer wierd
geroemd. Want hy liet zich door haar overreeden , om de Kerken der

Amaanen alle te vernielen , de Mamchaers grouwelyk te handelen , aan

Severus weegens zyne dwaalinge, de tong te laaten uytfnyden, en door
de vervolginge der Ketters, zig regtgeloovig te toonen. Hier teegens

nu maakte hy het in alles, gelyk het den Paus Hormifda maar wenfchte
te hebben, en hy liet zig van johannes kroonen , het geene niemand te

vooren nog ooyt gedaan hadde,hy leydde alle zyne ondcrdaanenop,om
aan het Jynode van Chalcedon eere te bewyzen , en daar door verdiende

hy ook zulk een grooten lof by den Roomfchen Stoel, dat hem dePaus
den anderen Hiskias tituleerde. (x) Ten laatften liet hy ook Vu altanus ,

een Generaal, die hy zeekerheyd toegezegd had, in zyn Paleys met veele

wonden doorfteeken. Verders rechte hy zoo veel dertelheid aan , met
Heydenfche ren- enfchouw-fpeclen , met vechten en dan/en , als niemand
voor hem nog ooit gedaan hadde , gelyk als de Schryvers zulks ook al-

lenthalven aanmerken, (y) Zoo volkoomen was dan deezen Regent , in

alles na des weerelds zin, regtgeloovig en goed, waar van hem ook veele

hooglyk roemen. (V)

8. Deezen Jüfiinus nu maakte zynen Sufters Zoon al by tyds toteenen

Edelman (tiobiUJJitnus') daar cp tot Burgermeejier , waar by dan zoo vee-

le Schouwfpeelen en dertelheeden wierden vertoont , als by niemand te

vooren was gepleegt geworden •, dat voorwaar een heel flecht begin tot

de zoo beroemde Chnftelyke regeeringe was. Eyndelyk wierd deezen

Heer dan in 't Jaar 527. tot Keyzer verklaart, en hy regeerde ontrent de

40. Jaaren. (<j) waar in hy ook drie zwaare oorloogen voerde , de Per-

Jifche, JVendifche, en Gotthifche , alhoewel niet in eygener perzoon ,

maar door zyne Veld-overftens , Bellifarius , en daar na Narfes. Doch
dit gaat ons hier ter plaatze geenzins aan, maar wel, dat wy eens gaan

onderzoeken, op wat voor gronden dien roem beftaat, die men gemee-

nelyk, en zoo overtollig, aan hem geeft. In zyne regeeringe ging het

hem juyft altyd niet na zynen wenfeh , daar ,om veele oproeren, die teegens

hem voorvielen , voor by te gaan , de Hunnen in 'tjaar 539. over den Donau
trokken, en tot aan Conftantinopolen toe alles innaamen ,ja zelfs de voor-

fteeden uytplonderden , en ontrentwei 120000. gevangene met zigweg-

voerden. Insgelyks, dat hy aan deeze en de Sarazynen , uy t nood ,fchat-

tinge moeft geeven , {[bj en dat hy ook de Perfiaanen niet konde wee-

derftaan , die gantfeh Syrië omkeerden , en de ftad Antiochie tot een

puynhoop maakten. (V) Wanneer hy eenigen goeden uytflag of zeege

op zyne vyanden bevocht, daar pronkte hy zelfs totwalgens toemeede,

en hy fchreef die, zelfs teegen de gronden der Heydenen aan , geenzins

aan God, maar aan hem zelfs alleen in zyne tytelen toe , die men nu

nog in het begin van zyne onderwyzingen in de rechten, Qlnftttutiones^)

in de opfehriften , en op zyne penningen , kan vinden. Op alle welke

hy niet alleen DN. PI1SSIMUS, onzen Godzaaligflen Heere , werd ge-

naamd , maar op welke hy ook van zyne pluymftrijkers , eenen nieuwen

Apo/lel, beneevens Conjlantyn , getituleert werd. Verders noemde hy

zie zelfs Alemannkus , Gothicus , Francicus , Germanicus , Alanicus ,

Vandalicus , en Africanus. Waar by hy zich zelfs ook al voor een

vroom , gelukkig , vermaard overwinnaar en triumfeerder uytgeeft.

I.Deel. Hhh Wcl-
(x) P. Diaconus. Cedrenus in Annal. (y) Laetus. (i) Vid.Nicephor. L. xvn. c. 1. TheO-

plianes. Chron. A. DXI. Cedrenus in Vita. Marcellinus Comes & Vi&or Tunnunenfis Chron.

Zonaras &c. \a) Vittor Tunnunenfis. Chron. Alex. Marcellinus Theophanes. (b) Proco-

pius de bello Pcrfico II. & de Goth. II. (0 Idem de Perf. II. ^Gruterus Thef. Infcr. pag. 161,

n. v.)
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Ï"dc
Welke eyge lof heel bezwaarlyk by de verftandige wil doorgaan , enten
minden van wyze Regenten met gebruykt is geworden , die veel liever

die alles in der daad zyn , als zich zelve alzoo tituleeren willen : en el-

ders bekend hy zelfs , dat hy den naam van Pms of de Godvruchtige .

van den Heydenjchen Keyzer Antonmm ontkent hadde,waar uyt men ook
heel wel zien kan , wat voor een pietas of godvruchtigheyd het geweeil

moet zyn. (dj Gelyk als hy dan ook in alle zyne bedryven, uyttermaa-

g.êngtód.
ten eergierig is geweeft, en onder anderen zeer veele Steeden als herdoopt
en na zynen naam, Jttfliniaanen, genoemt heeft , naamelyk , Adrume-
ttim, LHpiana en Carthago zelfs , als ook vyf andere Jtifliniaanen , en
drie 'Jvilimaïiopoles. (e) Om nu alhier van andere gedenkteekenen noch
te zwygen, inzonderheyddaar men aan hemdcezeinftellinge toefchryfr,

dat hy de Ryks-appel mtt het Kruys aldereerft opgebragt , en Chnjius en
de weereld daar meede vergeleeken heeft, gelyk als Smdas van hem ver-

haald,

foï***
9" ^aar ^at hem ^er bv » en °°k in het overige, geen ongelyk

juttinia- werd aangedaan, zulks bekennen ook de oude Schryvers zelfs , (f) en
de nieuwe bewyzen , uyt de Hiftorien , dat hy niet van weynige , ja

„; van meer ondeugden, als deugden, bekend is geweeft. (g) Schoon men
h.ftqii* ondertuflcucn Frocopius in zyne Anecdota or geheime Hiftorie,overloo-
vm roco-

^^^ ^.j beftralïen, Wanneer hy alle die grouwelen ontdekt , welke on-

der den naam van rechtgeloovighcid , wel van hem begaan zyn : derhal-

ven zal ik Z,ijn getuygenis alhier niet eens bybrengen , maar alleen uyt

andere Schryvers, het aanmerkelykfte maar kortelyk aanroeren. Vanzy-
zynegie. ne fchandelijke geldgierigheyd werd by de rechtgeloovige Schryvers zelrs,

wel uytdrukkelijk gezegd , dat hy met geld niette verzaaden was , en,
dat hy zoo zeer na het goed van andere lieden dorfte , dat hy het gant-

fche Ryk aan de Amptenaars , Rcntmeefters , en Ontfangers van zyne
inkomften, opentlyk heeft Verkocht, dat hy veele rijke lieden haa re goe-
deren heeft afgenoomen , wanneer hy maar de minfte fchyn van reede,of

EafcTian- dekmantel vinden kon , om haar te ftraften. Ja dat nog leelyker Hinkt,

Stókheyd, uy neeft ordentlijk zeekere hoeren befteld , welke de lieden aanlokten,
en daar na voor hem moeften aanklaagen , die hy dan alle het haare be-

nam ,en dat met deeze varkens deelde, (h) Waar uyt men dan den rech-

ten oorfprong en het gebruyk van zyne alomme zoo zeer geroemde rech-

ten heel wel kan erkennen. Verders leidde hy onverdraagelyke fchattin-

gen en laften op zyne onderdaanen , hier teegen benam hy de ProfeJJo-
ren en andere haare bezoldingen , en gcbruykte die tot onnutte gebou-
wen en andere dingen , daar onder hy maar alleen voor zich zelve eere

en vermaak zocht. Waar' over de geleerde ook zeer kwaalijk van hem
fpraaken, en gaarne bekenden, dat zyn herte, door de gicrigheyd , t'ee-

nemaal bedurven was, alhoewel het echter daar by nog wel rechtgeloo-

noeg van weeten te zeggen, en geheele boeken daar van gemaakt heb-
ben, (k) Deezen Tempel nu verrykte hy booven maaten, met goud, zil-

ver en eedele gefteenten , zoo dat de Barbaaren en Turken naderhand ge-

noeg

(d\ NovellaLXXIIX. c.y. JCapitoliiius in Antonino. (e) Jultin. Novel. CXXXI. & alibi.

Epm: Syiiod. Carthsg. Tom. 1 1. Coucil. Gregorins M. iv. ep. ïf. ASa Sytiod. Üecumen. v.

(ƒ) Zonaras. Euagrius. Suid.is. fV) CWaiKtér Cenrur. vi. L. n.c. 2.p. 94. Kortholt. H. E.
2to. Ma-thu PlieuT Hift. p. 75-7. (b) Euagrius 1 v.c 30. Appendix Victor. Egnatius. (») Drcf
feras Milten, vi. p. 365-. Ofiandcr l.c.p.oj-. (k) Paufus Silentiarius Carmine per Carolum da
Freluc expolico.
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noeg daar aan te rooven vonden , (7) welke die ook heeden nog bezit- J"'°-

ren. Zijne overige dertelheeden en dwaasheeden ziet men heel klaar hier nertd
.'

uyt, dat hy, na de behaalde overwinninge teegens de Gotthen, loutere he
>
d -

freydenjchc ren- en fchouiv-fpcelen heeft aangefteld, waar by de menfchen
in zulk eene groote meenigte te zaamen liepen , dat 'er veele jammerlijk
door omkwaamcn. Zoo dankte men God toenmaals voor eene verkree-

gene overwinninge. (rn) Ik wil nu niet zeggen, hoe dat, onder zijne regec^

ringc, enbuyten alle twyffel, door zijn toedoen, de Zyde-waaren, eerft

van de 1'erjiaancn , en daar door de ydelheyd in deeze dingen, onder de

volkeren van Europa, het eerfte zijn opgekoomen. (»)
10. By de zoo eeven aangetrokkene procedv.uren met de onfchuldige JS'hkM

lieden , kan men zynen tyrannigen aart ook heel klaar zien , die hy,
zelfs in de krygszaaken , alomme bewees , wanneer hy , by voorbeeld ,

in Italië , door Bellifarius , zoo uyttermaate grouwelyk liet huys-houden,
en nog kinderen, nog oude luyden verfchoonde , en zyn eygeneGeloofs-
genooten, ja ook de Priefiers zelfs , overal liet ter neederhouwen. Qo)

En ook niet minder, toen hy, in Africa , den Kooning Guntarith , op
eene argliitige wyze, onder den fchyn van vreede, tot zig lokte, en liet

ombrengen. Daar Bellifarius , als van een groote wel-uytgevoerde daad,

een zeegepraal over hield, en, te Rome, een groot goud kruys van hon-

derd ponden gewichts, aan de Kerke vereerde. Waar meede dan alle de

bloedfchulden op eenmaal zuyver weeder afgewaiTchenwaaren.(p) Over
alle welke dwaasheeden men eeven zoo wel lagchen mogt, als den Koo- f^i™*
nmg der IVenden , Gelimer, deed, wanneer hem Jujlnuaims in zeegen-

^

e
>,
de

v
';
n

praal gevangen om liet voeren, en veel prachts en kluchten met hem be- j«ftmia-

dreef. Want, wanneer men deezen Kooning beval , voor den Keyzer
needer te vallen, zoo begon hy, overluyd, om alle die groote ydelhee-

den te lagchen. (qj Wat hy nu al in zyne regeennge zelfs, voor groote zyne on.

ongerechtigheeden, entierannye, gepleegd heeft , daar over beklaagde h'//d.

tlg'

zig het volk te Conjiantinopolen zelfs, wanneer ze in 't openbaar uytrie-

pen : O dat uwen Kader het dag-ligt nooit gezien hadde , zoo zoud gy ,

zijnen bloedgiengen zoon , hier nu ook niet teegerrjuoordig , en voorhanden

zijn! (r) De onderdaanen wierden ook eyndelyk , door zoo veel gelee-

de ongelyk, zoo mifnoegd op hem , dat het tot eenen openbaaren op-

roer uytborft, waar in wel 30000 menfchen, alleen te Conjlantinopolen, ° pft
?
nd

|k

om 't leeven kwaamen , die hy wel meeft zelfs vermoorden liet : en hoe- >«e -ns

wel het arme volk hem zeer gebeeden hadde , dat hy dog die twee Ty- «
rannen, Joannes en Tribonianus, wilde affchaffen, zoo ftelde hy die eg-

ter terftont weeder in , en hy belaftte de menfchen nog al veel meer. (Y)

Hoe grouwelyk hy nu de Geettelykheid zelfs weegens begaane Zodomie , zyneftraf-

geftraft heeft , zulks is niet van nooden alhier eens te vernaaien , daar , &"l"llu-

booven dat, uyt zyne wetten, openbaar is, hoe hy aan het bloedvergie-
Iykhc)

'

ten en lyfftraffen zynen zonderlingen luft heeft gehad. Niet teegen-

ftaande dat hy ondertuflehen zelfs de alderonrechtvaardigfte man was,

die ook de oopenbaare roovers en moordenaars , zelfs in de itad, op den

helderen dag, haar moorden en rooven toeliet, ja wel, hen nog de groot-

fte eere aan deed. En wat nog meer is, die de Overigheyds perzoonen

in 't openbaar liet geeflelen , welke deeze roovers , zonder uytgedrukt

bevel , hadden geftraft. ft)

ii. Deeze zyne verwoetheyd nu liet hy nog al meerder blyken, onder
Hhh 2 den

(l) P. Diaconus vu. Nicephor. xvu. c. 20. feqq. (»r) Pompon. Lsetus. (») Egnatius. Ap-
pendix Vidons. (o) P. Diaconus vu. Procopius Bell.Goth. (ƒ>) P. Diaconus. (^)P.Lïtusn.
(r) Theophan. (1) Marcellin- Chion.Procop. i.BelI.Perf.Jornandes. (;) Zonaras. Euagrius

iv. c.31.
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jaarD. den fchyn van eenen yver teegens die geene , welke het met zyne mee-

vctvoTgin- ninge niet wilden houden. Hoe hart hy meenigmaal de rechtgeloovige
ge. t«- we i gehandeld heeft, zal zoo aanltonds volgen: In de andere vervolgm-
f«htge- gen teegen de Ketters was hy nog al veel heftiger , om dat de Geeftelyk-
loov.gen

^eyd ngm ^aar m zoo zeer fterkte. Want men ziet gemeenelyk nog al-

tyd zynen grooten yver teegen de gewaande Ketters , uyt zyne wetten

uytblinken, als waar inne hy de zwaarlte ftraften teegens hen, voor regt-

maatig doet doorgaan , welke, meeft niet eens in de natuur , ik laate

ftaan in den aart van het waare Chnftendom, gegrond zyn: en alle dee-

ze oordeelen heeft hy zelfs , op zyn tyd , ter executie of uytvoeringe ge-

bragt , en daar meede ook aan zyne navolgers de geleegenheid tot eene

Teege^de diergelyke tierannye gegeeven. Alzoo verbande hy , by voorbeeld, alle
Arrisanen. ^e y{rnaanen t'eenemaal uyt het Rijk, gaf haare goederen en kerken aan.

de rechtgeloovigen prys , (waarom het dog in 't gemeen , by dierge-

lyken yver, meelt te doen is) en zette zwaare lyfftrarfen op hen. Dog
echter bewees hy zich hier ook onrechtvaardig en baatzuchtig in , om
dat hy een zeekere zoort van Arriaanen, die men Hexacioniten noemde,
hier van verfchoonde , door dien de Gotthifche Kooningen in Italië de-

zelve toegedaan waaren , die hy toen ter tyd niet al te zeer beleedigen

oorden wilde, (u) Het oogmerk van deezen zynen rechtgeloovigen yver ontdekt
daatvan

' een zeeker Schryver in zyne geheyme Hiftorie duydelyk genoeg , wan-
neer hy aldus fchryft. Dat de Amaanfche Kerken zoo uyttermaate r\k ge-

weeft waaren , dat in dezelve alles van louter gond ,fdver , en edele gefieen-

ten gemaakt was, het geene Juftmianns alles hadde weg genoomen ; waar
door hy ook ontallelyke arme lieden haar brood gelyk als uyt de mond genoo-

men heeft. Ja daar waaren toenmaals ook veele Arriaanen in de Kerken
vermoord geworden. (*v) En dit waaren de fchoone vruchten van zynen
rechtgeloovige yver , naamelyk , roof en moord. Waar door hy dan
by zyns gelyken den roem behield, dat hy het Ketters vergift tot in de
grond toe heeft verdelgd. Het welke eeven zoo weynig waar is, als of
men zeyde , Confiantyn heeft het Heydendom t'eenemaal uyrgeroeid.

Ondertuflchen is het openbaar, dat hy, tot de daarop gevolgde woede-
ryen , teegen de getuygen der waarheyd , met zyne gemaakte rechten ,

zeer veel by gebracht heeft , door dien de Paus naderhand , uyt de zel-

ve, in zyne Decreeten, diergelyke grouwelen heeft ingevoerd. Ik laate

ftaan, dat deeze lieden, door welke hy deeze wetten liet opftellen, alle

te zaamen Heydenen waaren , die alzoo gaarne daar toe wilden helpen

,

dat de Chnjienen malkanderen zelfs vernielden en op aaten. Het geene
ook tot nu toe, door alle deeze gewaande Rechten, wel deegelyk door-

gaands zoo is gefchied.

juftinianu$ 1 2 • Ook heeft het , met de rechtgeloovigheyd van Jïtftinianus zelve

,

«niettlr. niet heel lang geduurt. Want na deeze vervolginge teegen de Arriaanen,

hield hy het t'eenemaal met de Eivtychiaanen , en bejeegende nog daaren

booven den Roomfchen Paus, Agapetus, die te Conftantmopolen was ge-

koomen, zeer ongenaadig. Waardoor hem deeze, uytgramfchap, in

't aangezichte , een grouwelyke Diocletianus noemde, (y) Andere van
de Geeftelykheyd fchreeven aan hem , dat hy in het gezüfchap van den
verraader Jndas was gemeden , met wien hy in't helfche vuur zaude bran-

den , neevens den Duyvel en zynë Engelen , by aldien hy een Ketter bleef, (is)

En over deezen handel ftierf Agapetus weg. Theodora nu de Gemalïnne
van

(«) Thcophanes. (x) Procöpius Hifi. Arcan. (v) P. Diacwras. Egnatius. fz,) Maria-
nus Scotus. Ann. DXXIV. Nicetus Epifc. Trovcr. epift. ad Jöftfa. ap. Mcrfiieum Ann.
Trevir. Epifc.
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Van den Keyzer , liet den volgenden Paus , Sylvcriits , in ballingfchap j»* ö.

ve/zenden, en daar in omkoomen , cm dat hy den Biflchop van Con-

ll mitiopoleri, Atithcmius , een Eutychiaan , uyt zyn ballingfchap niet

wcedcr wilde aanneemen. Qaj En deeze Theodora , zyne Gemalinne, Hybatzig

(we>ke Procoptus ook als een heel boos wyf affchildert) geeft men hierin bo^yf
en anders, heel veel fchuld, dewyle zy, naar alle waarfchynelykheyd, l'"™™?
geene befchuts-vrouwe van de Geeftelykheeden was , en echter met den

Keyzer meelt a'tyd na zynen zin (temde , doch te gelyk ook haar eyge

moetwil daar by in 't werk wilt re (lellen. Het welke hem ook al van de

Schryvers tot zyn fchimp nagegeeven werd , dat hy zyne ketterfche

Vrouwe, in alles zoo zeer heeft ingevolgt,door dien zy de Eutychiaan-

jche party overal in hield. (7>) En in dit ltuk oordeelden de rechtgeloo-

vig<- wol fcherp genoeg van haare Overigheyd, en vergaaten alledevoo-

rige weldaaden, die hy haar zooovervloediglyk voorheene betoondhad-
de, waar door hy ook al voort in het begin van zyn Keyzerryk, zyn
gcheele inkoomen aan de Kerke gefchonken hadde. (cj Hier teegen vicye.y

zwcegen zy weeder op alle zijne andere grouwelen, fchandelijke daaden, fteiyihVyd

en huycheleryen, gaarne (til , om dat haar zulks eenen vryen toegang t

h

t

c

f*cns

tot hem maakte. Alles was wel gedaan , als hy de arme onderdaa-

nen onverdraagelijke fchattingen opleidde , en zijne Amptenaars haar

onderhoud onttrok , wanneer maar den grooten 'Tempel te Conflauttnopo-

leti prachtig en koltelijk genoeg daar uytzag, en van louter goud enedel

geftcente glinlterde. (d) De Pau/en van Rome zaagen ook alles wel gaar- Enookdi»

ne over t hoofd, wanneer zy maar haaren nog zeer wankelenden ltoel,

daar door va(l zetten en verhoogen konden. Het is meer als genoeg be-

kend , hoe zeer zy altijd op de uitfpraak van den Keyzer Juftinianus ge-

ltoft hebben , naamelijk, dat de Kerke van Rome het hoofd van alle de

andere was, gelijk hy die ook alzoo in eenen brief aan Paus Johannes
genoemd hadde, (Y) waar van tot op deezen huidigen tijd toe , veel

ftnjds en haarkloovens geweeft is.

13. Wat het nu ten laatften met hem voor een einde heeft genoomen , juftinianu*

zulks bekennen de oude Schrijvers doorgaands onbelchroomt -, een zee- Aphch»-

ker Schrijver dan zegd dit van hem: Jaftimanus gaf'dan een zeekerEdiêï ór^oó"

of Be-vel uyt , v^-jar in hy bet lichaam va» onzen Heere Jefus ouverderjfe- ""£",!)"

hkjlelde te meezen, zeggende met eene , dat het in 't minfte met vatbaar fci) khc
)
d -

ze as geweefl , tot eemge de mitifie natuurelyke of onfchuldige wyze van lij-

den, enz. Om nu dit zijn gevoelen toe te (temmen , daar toe heeft hy
de gehcele orde des Priefterfchaps met geweld willen dwingen. Of hem
nu wei fchoon de meefte, en inzonderheyd Anaftafius , de Biflchop van

Antioihic , hier in hebben teegen gefprooken, zoo bleef de Keyzer ech-

ter heel valt cp zyn ftuk ftaan, tot op het uytterfte eynde zynes leevens

toe, zoo zeer zelfs, dat hy de Priefters daar over met een zwaare bal-

lingfchap dreygde op het lyf te zullen koomen. Dog hy wierd wel haaft

met eene onzigtbaare wonde geflaagen, en ftierf , gelyk als de Hiftorie
Tuftini4MÖ

Schryver dit ook daar by zet. Die ook zyn dood fchrikkelyk genoeg be- <i°°d.

fchryft , naamelyk , gelyk als de yveraars haare zaaken in 't gemeen groot

genoeg weeten te maaken , zeggende : Juftinianus , toen hy nu alles met ">'

n

w
d
"d

onrecht en vcr-iveriinge vervult , en den loon van zyne daaden, op het nu- «Krgci00-

de van zyn leeven , ontfangen hadde , is dan eyndelyk tot den onderjlen rich- hènVeé-

terftoel tieene gegaan > dat is , hy is verdoemd gtworden. (f) En dit is nu
doemd'

Hhh 3 het

(1) P. Diaconus. (i>) Liberatus Bavar. P. Diaconus. Zonaras. Viélor Tunnunenfis. Euagr.

Agapetus&Vigilius P. P.R.R. (e) CedrenusAnnal. {d) Zonaras, (e^ 1.8. C. Juft.de Sum.
Trin. (ƒ) Euagrius ïv. 39.40. 41. ckv.i.
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het geene wat andere oude Schryvers van hem gedenken, naamelyk, dat

hy door de ketterye der Aphthartodoceten of Severiten (welke van de
Eutychiaanen afkwaamen) t'eenemaal verdorven is geworden , het welke
zy dan, dewyle het meer als al te zeeker is , maar alleen tot zyne ont-

fchuldiginge zoeken by te brengen, (g) Dog het zesde Synode heeft hem
daar na weeder van deeze beschuldigingen vry gefprooken , en daar tee-

gen, naden gewoonelyken aart der pluymftrykers , zaalig en heylig ge-

naamd, (h) Gelyk als hem dan ook de Paus Agatho ,of Bonifacuts , (die

een kwaadaardig man was, en die door oproer aan den ftoel was gekoo-

men) als een navolger van het waare en Apojlolyke geloove roemt, (i)

Alle deeze vleijende loftuiteryen nu
>
gaan , volgens de eygene prmcipien ,

of eerfte ftellingen der rechtgeloovige zelfs , niet heel verre , maar
ze zien alleen op zyne voonge verdienden jegens de Geeftelykheid.

Want, of hy fchoon het Synode van Chalcedon in het begin zyner regee-

ringe zeer verdeedigt hadde , (k) en ook teegens de Eutychiaanen onder-

fcheydene gebooden hadde laaten afkondigen , een Synode voor de ortho-

doxen of rechtgeloovige aangefteld , enz. (waarover de rechtgeloovige

hem ook preezen,en hem wel zeer gaarne, tot aan zyn eynde toe , voor
haars gelijken wilden uytgeeven) zoo is het dog bekend, dat zy meteen
eenig menfche voor goed erkennen, by aldien hy niet beftandig, tot aan
zyn laatfte eynde toe, daar by gebleeven is. Nu bekennen van hem,
niet alleen de meefte oude Schryvers, welke maar iets van hem gefchree-

ven hebben , dat hy met deeze ketterye befmet is geweeft : (/) maar de
nieuwe beveftigen die zaak ook voor gewis, (m) Ja veele zetten nog
daar by, hoe dat hy, op het eynde zynes leevens, t'eenemaal zinneloos

wierd, en dat ook daar door al zijn lof en verdiende op eenmaal is tot

niet geworden. Waar door dan ook een zeer groote ftut der rechtse-

loovigheyd t'eenemaal om verre is gevallen: en of men al fchoon wil zeg-
gen, dat alle de andere Schryvers Euagrius hier in maar alleen nagevolgt

hebben, zoo is zulks dog daar meede nog niet beweezen, door dien de
omftandigheeden by alle de Schryvers zoo net met malkanderen overeen
koomen, en dat Euagrius, eeven zoo weynig als alle de andere, zynen
geweezenen Befchuts-heer zoo zeer niet verworpen zoude hebben , by
aldien de openbaare en onloochenbaare waarheyd hem deeze bekenteniffe

niet t'eenemaal als afgedrongen hadde.

14. Verders was 'er van zyne regtboeken ook wel veel te zeggen, dog
dit gehoort eygentlyk niet tot deeze plaatze. Dit is altoos bekend , dat

Juflinianus van eenige hier in ten onrechte is befchuldigt geworden,
wanneer ze hem nageeven , dat hy niet heeft konnen leezen of fchry-

ven. (n) Want zy hebben haar door de woorden van Smdas laaten be-

drie-

(g) Nicephor. xvi t. c. 29.31. (b) Synodus Quini Sexta prccfat.& ap. Nicephor.I. c. (i) Aga-
tho ibid.A£r. iv. (k) Euagrius iv.4. (I) Poft Èuagr.&Niceph. Eulhuhius Vita Eutychii. Ce-
drenus Annal. p. 318.- Zonaras Tom. 1 1 1 . p. 130. Theophanes Chronogr. p. 203. Conftantinus

Manaflès Annal. (m) Jo.Forbefius Inftr. Hilt. Theol. 111. c. 18. GeorgiusRichterusOrat.de
Juftra. Nici Alemannus adProcopii Arcana. Jo. Cufpinianus in Ju(EBaroniu«. Spondanus.Joh.
Phil. Voburgius Hift.Volum. Centnm Demonltr. p. 172. Jac. Gualterus Tahb. Chronogr. p. 489.
J-Bapt.Ricciolus Chron. Reform. Tom. ti. A-5"63. Jo. Cabuilutius Notit. Eccl. Sec. vi. p.244.
Petavius Rat. Temp. L. vi r. c.f. Thomas Lydiat. Can. Chron. A.M-4f68. El. Reufnerus Ifag.

Hift. A.5-Ó3- Hollangerus H. E. Seét. 1. Sec.vi.p.309. J. JonftonusPolyhiii. Monarch. Ro:n. lib.

1 1 1 . c. 1 3. Chron. Matthias Th. Hift. Per. 1 1 1 . p. 762. Micrxlius H. E. 1 1 1 . Sei3. 4. Cellanus
Nucl. Hifi. Sec. vi. (qui tarnen revocat. Hift. Ant. p. 62.) J. G. Layriz Syn. Hift. Sec. vi. Chr.
ClaufiusDelin.Hift. p.83. H<ft.Ec*cl.Goth. L. 11. c.q.Secl.y. p. 11. Centur.Magdeb.vi. Oiian-

der p. 224. Spanhemius H. E. p. f40. J. Lxtus Hilt. Univer. p. 149. Laurenbergius Hill. Univ.

p.f3f. Kromayerus H.E. p.211. Dreifèrus Mill. vi. p.363. Pareus H.E. pag. 198. Kortholdus
H. E. p. 201. (n) Dion. Gothofredus Hilt. Ant. lib. iv. in Juftin. Chr. PezeliusContin.Sleid.
Henric.Guthberlctus Chron. p.289. Baronius Ann. DLI. Valla deEleg. vi. cap^j-

. Alciat. iv.

Dklpundï.c. 7. Anton.Faber Ration. i.P.Digeft. Oliander.I. c. p. 94.
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driegen , alwaar van jujltnianus ftaat , dat hy ax&\fcL@»i<&' en a.pi<i%1<ir< , l£'&

dat is, zonder kemiiffe der letteren, is geweeft , dog het geene aldaar niet

onwaarheyd is gefchreeven , en van 'jiijimus ; zyri voorzaat , veel eer

waar is, gelyk als de Geleerde zulks nu al beweczen hebben. Co) On-
dertuflchen nu vind men weeder een ander uytterfte, daar in beftaande,

dat hem eenige tot een zoo hooggeleerden Regent willen maaken , om
dat hy voor alle de Boeken zynen naam heeft gelleld. Het overige heb- virz^e

ben eenige Hcyden/che Regtsgelecrde , uyt de oude wetten der Heydenjche, ken ge-

en der volgende Regenten, te zaamen gezocht. De voornaamfte Au- "!',/

leur daar van was Tribonianus , een Heyden en goddeloos man , die Tnbooias

booven alle maaten een vyand van deChrillelykeGodsdienit was, gelyk böoj'Ln;

als de oude Schryvers wel duydelyk van hem bekennen. Die ook daar

nog byvoegen, dat hy een rechte menfche bedrieger en pluymjiryker is ge-

woelt, die de lieden met goede woorden , maar hooning om de mond
wift te fmecren. De giengheyd hadde hem zoo zeer bezeeten , dat hy
zyne oordeelen en antwoorden alle om geld verkoft, en alles alleen naar

gunft en gaaven in 't gerichte heeft uytgeweezen , en ook de wetten zelfs

daarna, of afgefchaft , of weeder vernieuwt heeft, nadat hem daar

voor veel geld wierd toegebragt. Waar door het volk ook opftond , en

hem in de regeennge niet meer lyden wilde. Cp~) Wanneer men nu de on-

gerechtigheyd van deezen Tribonianus , met de booven verhaalde grou-

tvclyketterattnyt, geldgierigheyd en onbillikheid van Jvjiimanus zelfs

e^ns ter deege gaat vergelyken, zoo is het handraftelyk , dat de Schry-

<:cr -van het Corpus Juris, zoo als men het nu nog heeft, niet alleen lou-

tere Heydenen en huychelaars, maar ook goddelooze en onregtvaardige

menfehen, ja geflaagene God verloochenaars of Atheiflen zyn geweeit.

Welke ook in der daad zelfs, volgens de klaare Hiltorien , haare eyge-

ne wetten heel gering gehouden, en vervolgends ook wel verworpen ,

en vernietigt hebben. Ik wil nu hier niet zeggen , tot wat eynde zy
die oude fchriften en regts-boeken alle verduyftert ; en maar alleen die

fhikken en brokken daar uyt behouden hebben, welke haar aanftonden.

Van de naafte meedehelper in dit werk, Johannes , een Patricius , ge- tohanfiij

tuigen mgelyks ook de oude Hiftorie Schryvers, dat hy niet alleen geen auteur!"

1'

geleerdheyd altoos gehad heeft, fgelyk als zy aan Tribonianus noch toe-

ichryven) maar dat hy een goddeloos, grouwelyk , gierig en meineedig

man is geweeft. (q) De andere Schryvers nu van deeze rechten , zyn ,

naar allen fchyn,enweegensde algemeene verdorvenheyd van die tyden,

ook al niet veelbeeter creweeft.

15. De kortheyd en myn voorneemen, laaten my nu met toe, om de jusjufii-

de zeer zwakke en nietige gronden ter deege te onderzoeken , waar mee-

de men in 't gemeen de rechten van Jujlwianus onderftut heeft , daar

veele van haar gantfche boeken van gefchreeven , CO en hem tot een

proefftuk der volkoomenfte Regenten aangegeeven hebben. Ten min-

ften is uyt het Corpus Jurts openbaar , dat daar ontallyke bygeloovige

meeningen, en onchriftelyke, ergerlyke , tyrannifche , en gevaarelyke

wetten inftaan , welke in het gemeene gedrag des weerelds een oneynde-

lyke ellende tot op deezen tyd toe, hebben aangerecht. Tot een voor-

beeld , daar hy van zyn eygen perzoon zoo Godslafterlyk fpreekt , en

hebben wil, dat men zijne eeuivigheyd zal aanbidden: Verders : dat men
gelooven moet , dat hy een Goddelijken mond , Goddelijke raadjlaagen ,

Hee-
(0) Petavius vu. Rat. c. 1. Nic. Alemannus ad Procop. Matth. C. S. Schurtsfleifchius Difï.

deJufHn.Orthodoxo. (ƒ>) Suidas inTriboniano. Procopius Btll.PerÊ 1. Alciatusl.c. (^)Pro-

copiusl.c. (r) Obcrtus Gefauius. Franc. Balduinus /Rtjfd, Petrinus Aromarrcnüs. Franc, üoi-

nctus. Conr. Tiburtius Rango. Richaruus. Krakcnthorpius. Jo. Staden de Jultiniano.

niincuin,
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ÏTdc Heemelfche wetten , enz. heeft. De liefhebbers van den Paus nu weeten
zig daar meede ook wonderlyk wel te behelpen , en hebben wel eer , in

geheele boeken haare grouwelen , teegen de Lutheraanen en Gereformeerd

de uyt de zelve klaar beweezen en getrokken. (Y) Alzoo beroepen zig
de Papt/ien , by hoopen , op het getuygenifle , en de eenftemmigheid

,

van Jujtinianus -, tot een voorbeeld : Dat te Rome de eerwaardige zit-

plaatze van den Apoflel Petrus, en van den hoogfien Apoftel is. (t) Dat
de Roomfche Kerke het hoofd van alle de Gemeentens is , volgens de reegels

der Vaderen, en wetten der Regeerders, (u) Item, dat m de Roomjche
Kerken toenmaals de waare Leere behouden , en de Ketteryen alle verban-

nen zijn geworden, (x) Daar uyt zy dan verder de onfeylbaarheyd van
den Paus willen trekken : en verder , dat niemand van 't geloove wyder
navorfchen of'difputeeren mogt ; waar door zy de vryheyd der geloovige

t'eenemaal wegneemen. (y) Ik wil nu niet zeggen, hoe duydelyk^tf-
(iimanus de groote misbruyken en grouwelen, aangaande het verbod van
te trouwen , beneevens de beloften der Munnikken en Nonnen , het on-
derfcheyd tuflehen de Pnejiers en Leeken, en de weereldtyke heerfchap-

pye, beneevens de ordentlyke oordeelen der Bijfchoppen , in weereldlyke

zaaken, heeft beveiligd. Item, aangaande de geld- en eer-zucht, en
ilemperye der gantfche Geeftelykheid , hier teegen , de onderdrukkinge

der Leeken en haare wettelyke gerechtigheeden. En ook niet minder ,

hoe dat de ongerechtigheid en grouwel, ten opzichte van het vervolgen

der blinde Heydenen , Jooden , en andere volkeren , voor recht , en Gode
wel-behaagelyk in dit zelve Wetboek is uyrgegeeven geworden. Insge-

lijks ook de groote verwoetheydj teegens alle dooiende menfehen , mits

de rooveryen en vyandfehappen teegens haar in 't werk gefteld. Ik laate

(taan, hoe zeer de bygeloovige plechtigheeden, door alle zulke wetten,

bekrachtigt en voort geplant zyn geworden , gelyk als de aanbiddinge
der Heylige, Beelden, en rehquien ; beneevens het Vaagevuur, de Bee-
devaarten, Beloften, Vierdaagen, Kerke-vercieringen , en andere on-
tallyke nieuwigheeden , welke de Papifie Godgeleerde , beneevens de
Rechtsgeleerde , by hoopen uyt het Corpus Jm is van Juftinianvs weeten
by te brengen. (V)

16. Ik haafte my nu tot de volgende Keyzers, en ik merke maar in 't

korte aan , van alle deflelfs navolgers in deeze eeuwe , dat ze heel wey-
nig lof, zelfs ook by eenzydige Schryvers , hebben , nademaal alles nu
reeds al over al in 't verderf en ellende als begraaven lag. De neef van

Iüuï'
a' Juftimanus , Juflinus, oïjujlinianus de tweede , had de gierigheyd van

zynen Grootvaader als geèrft, en was zoo zeer op 't geld verzot , dat

Een vrek. hy opentlyk yzere kiften beitelde, daar in hy het geroofde geld en goud
bewaarde. Want hy verfchoonde zelfs ook de voornaamfte lieden niet,

en de arme haalde hy t'eenemaal de huyd over 't hoofd, (a) Zyne ge-
vanzyne malinne, Sophia , was wel eene zeer fchrandere vrouwe, maar zy rechte

sophia?"
8

met haare dwaasheid , heel veel ongeluk in de weereld aan. Want, wan-
neer het den teegenwoordigen Keyzerlyken Veldheer, Narfes, in Italië,

alles voor de wind ging, en dat de Hoovelingen daar door jaloers op
groótorT!" hem wierden, zoo liet ze hem zeggen, dat hy maar weeder te huys zou-
geiukaan. fe koomen , en in 't vrouwen paleys meede helpen fpinnen. Waar over

hy zoo toornig wierd, dat hy de Longobarden heel uit Hungarye in Italië

trok, welke dan, onder den Koning Alboinus , ontrent de 200000 mannen
fterk,

(i) Vid.Com. aRhyntelen in JuriftaRomano-CathoIico Colonix t6tS. Svo. (t ) L. 8.Cd
Summ. Trin. &Novella ix. (a) L.cit. (x) Novella cxxxu. (v) L.4. CdcTrin. (z.)Ryn

thdius & JCti Pontitïcü universè. (a) P. Diaconus Hift. MilceU.ivi. c. 29.

G
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fterk ., met zak en pak quaamcn aantrekken , en in Italië een nieu Ko- £.",£

ningryk voor zich zelf oprechten, dat over de 200 jaaren lang heeft ge- *»«

duurt : zoo dat de Keyzers zeer weynige landen daar in meer over behielden, v'
•<'<"*-«

welke de Exarchi toen ter tyd begonden te regceren. (Z>) Dog Jvftitius ÊVrlhi.

erkende eynuelyk zyne groote dwaasheyd , en verkoos libetïus , zynen Tibermi

Hoofdman over de Lyjwacht , tot een navolger. Deezen roemd men ,

deU '

weegens zyne groote nnlddadigheyd,en dat hy alles aan den armen (wel-

ke dog meelt, en wel voornaamcntlyk, Munnikken en Paapen waaien)

heeft uytgedeeld, wat Juftinus voor heene te zar.men gefchraapt hadde,

met teegenllaande Sophia hem daar over kwaalyk bejeegende. Het zou-

de ook dikmaats gebeurt zyn, dat hy groote zommen geldsalstot een aal-

moes gevonden hadde, gelyk dan van hem bekend is, dat hy de groote

fehatten van Narfis heeft weggenoomen > en dat hy onder eenen fteen ,

die hy weegens het kruys,dat daar op was gehouwen , hadde laaten op-

neemen, een groote zomme gelds hadde gevonden, (c) Ook had hy

van de Verfiaarten eenen ongeloofl'elyken buyt gemaakt, die hy zeer ver-

re weg gedreeven hadde. (d) Alhoewel men hem nu , als rechrgeloovig

en vroom, zeerpryft, zoo verklaaren echter ecnige Schryvers , dat hy
het in de laatfte jaaren van zyne regeeringe zoo flecht gemaakt heeft, .

dat men hem ook zelfs voor bezeeten heeft gehouden : (e) en alzoo is

hy gefterven, na dat hy Mauritius , op de aanbeveelinge van Sophia, tot

zynen fchoon-zron en Rijks-genoot, hadde aangenoomen. (f)

17. Deeze Mauritius nu, hadde altyd zwaare oorloogen op den hals, Ma^ms.

ten deele van de Pcr(ïaanen y ten deele van de uivaren. Welke laatfte

hy ccrit wel floeg, dog daar na weeder van haar overwonnen wierd, bly-

vende van zyn lecger over de 12000 mannen gevangen , waar na haaren

Kooning, Cagr.nvs , wyds en zyds het land ging doorliroopen. Maar,
door dien de peft zig in zyn leeger openbaarde, zoo haaftte hy zig naar

huys, en vorderde van Mauritius , voor ieder gevangen eenen goud-gul- >' <fcRe-

den tot losgeld; hier na, toen hy hem dat affloeg, eyfehte hy half zoo nielfioSia:

veel. Als hem de Keyzer dit ook al weygerde , liet hy deeze 12000
mannen alle necderhouwen. Het geene, volgens het berigt van Zonaras^

uyt enkele gierigheid gefchiedde. Dit niet teegenftaande , roemde men
hem nog al voor rechtgeloovig en vroom , alleen maar , om dat hy de
Geeftelykheid met vreede liet, welke dog kort daar na van hem afweek,

hy mogt zoo rechtgeloovig zyn als hy wilde. Over deeze en andere groo-

te buytenfpoorigheeden , wierd het krygsvolk , beneevens het geheele rho^*

Hofgezin, zoo verwoed, dat men eenen Hoofdman, genaamd Phocas , 'VnVem

tot Keyzer uytriep. Deeze dan overrompelde de ftad , daar Mauritius ,
°p>

met vrouwe en kinderen , in flechte kleederen , zig uyt geborgen hadde.

De Patriarch Cyiiacus , hing ook, naar den aart van alle huychelaars,de

huyk na de wind, en kroonde Phocas , beneeven-s zyne vrouwe tot Key-
zer en Keyzcrinne. Kort daar na liet hy Mauritius achterhaalen , en naar

Chalcedon brengen , en eerft zijn kleyn nog zuygend kind, voor des va- HooTd'

ders oosen, aan (lukken houwen , zoo dat de melk en het bloed onder };

cmensl!e

een vloeide. Waar op ook zyn geheele overige huysgezin , en hy zelfs

ook , wierd doorftooken , geevende noch , met deeze woorden , zyne
erkenteniffe te kennen, Heere , gy zyt rechtvaardig , en uw' oordeel is

rechtvaardig, (g) Deezen ellendigen uytgang nu hadde een Munnik hem voos-
te vooren verkondigd, die in de itad met een bloot zwaard omliep , en ^

n

n

sehl"

LDeel. I i i uyt-
(b) Euagr.v1.c9. 10. Niceph. xvi. c. 37. feqq. Pomp. Lactus. Egnatius. Appendix Vi&oris.

Yoteterrarius. (c) P.Diaconus. r d) Idem. {e) Suidas. (ƒ) Euagrius V.c. 14. Simocatta 1 u.
c. 13. Niceph. xnx.c. 2. P.Lxtus. Egnatius. (g) Simocatta in Vita Mauritii. Euagrius vi.

c.14. Nicephor.xnx. c. zo. P.Diacon. f. Hill. Mifcell. xvn. c.i. Zonar. Ccdren.



Jaar D.

toe DC.

Wreedheid
vnn 1'ho-

cas.

Zyn on-

tucht.

Ongeluk
teegens d<

vyanden.

Phocas
werd ran

de Geelte-

lykhcyd
verleyd.

En ?yne
'boosheyd
voor goed
gekeurt.

434, K E R K E L Y K E VIBoik.

uytriep , Mauritius zal nu haafl om 't keven koomen. Het gcene hy zelfs

ook in een droom gezien hadde. (Jo) Waar by hy dan ook met 'er daad

zelve beproefde, hoe de huychelerye , beneevens den roem van de zuy-

vere leere, by een geld- eer- en weerelds-lievend gemoed , maar des te

meerder toorn , en ftrarïe van God op zig h.iald.

18. Deezen Phocas dan werd, van de Hiltorie Schryvers als een recht

ongedierte afgefchilderd , gelyk als dan zyne grouwelykheid en tyran-

nye, ook heel wel, uyt de reeds verhaalde, en veele andere fchandelykc

bedryven te zien is. Hy vermoordde , in 't begin zyner Regeeringe,

zeer veele voornaame perzoonen , die by de menfehen eenigzins in aan-

zien waaren, en dit was, naar zynen zin , een grooten lof, wanneer ie-

mand landen en lieden uytplonderen , en uytputten konde. Den echt-

breuk , en andere fchandelijkheeden fchaamde hy zich zoo weynig ,

dat hy zelfs ook, opentlijk, diergelijk een geweld aan veele eerli|ke

huvsgezinnen in 't werk ftelde. Met de eeden en verdraaien , fpeelde

hy op zijn lichtvaardiglfe , want hy , onder anderen , Nar/es , teegens

zijnen gedaanen eed, gevangen nam, en leevendig liet verbranden : cm
nu van zyne andere openbaare grouwelen te zwygen , daar de Schryvers

eenpanglyk van getuygen. (Y) Niet teegenftaande nu dit alles , willen

hem echter eenige rechtgeloovige Hiftorie Schryvers nog al liever prij-

zen , en geeven van hem voor , dat hy voor het gemeene beft zeer nut

was geweeft , door dien hy de vyanden dikmaals hadde geflaagen. (£)
Daar eevenwel Cofroes , de Kooning der Perfen , en veele andere , zijne

grouwelen, die hy teegens Mauritius, haare vriend, hadde begaan , ge-

wrooken en de Perfiaanen hem, in tweegroote veldfLiagen , overwonnen
hebben , en ook geheel Syrië , Egypte» , Mefopotamie , Phaniae , en Arme-
nië, niet alleen weg genoomen, maar zelfs ook aan Conftantinopolen toe

geftroopt hebben. De Kooning Caganus nu overheerde 'Thraae en Ma-
cedonië : en de andere Barbaren verwoeften de overige ftukken van het

Rijk, zoo dat het alles tot een geheelen ondergang gefchaapen ftond , by
aldien niet den Raad en het leeger , eindelijk, door Heraclion de Land-
voogd in Lybie en zijnen zoon, Heraclius, hem hadden laaten ombren-
gen. Ook is het zeer aanmerkens waardig, dat 'er van het gantfche lee-

ger , dat voor heene teegens Mauritius was opgedaan , hier na , by de
monfteringe van Heraclius , maar twee mannen waaren overgebleeven

j

zoo na waaren zy alle, met haaren boozen aanvoerder, Phocas , te gron-

de gegaan. (/}
19." Men moet alhier des te meerder over de groote blindheid der ge-

heele Geestelijkheid, ten uytterfte verftomt ftaan,die deezen bloedhond
nog al opentlijk , in zijne tyrannye toeviel , en niet na liet , alle zijne

daaden goed te keuren. Zoo fchreef dan Paus Gregorivs de Groote, aan

Phocas, op de intreede van zijn Keyzerrijk , met een fchrikkelijk mis-

bruyk van den Goddelijken naame , Eert «j> God m de hoogjle Heemelen , die,

na dat 'er gefchreevenjlaat , de tyden veranderd^ en de koninkrijken ver-

zet : en dat dit alle menfehen ervaaren , wal hy door zyne Propheeten heeft

gefprooken: de hoog/ie heerfcht in het Rijke der menfehen , en hy geeft het

aan wien hy wil. (Daar dan God de Heere tot een auteur van alle dceze
boosheid werd gemaakt) gelyk hy dan verder hier nog by voegd: den
Heemel verhevge zig , en de aarde zy vrolijk , ja het volk verkwikke zig J

aan uwe goede daaden. (m) Ja elders gebied hy de Engelen zelfs, datzv
het Gloria in excel/is daar over zouden zingen, dewijl het Rijk zoo veel

trooft

(h) P.Diacon. Zonaras. (/) P. Diaconus xvi 1. c 31. fcqq. Nicephor. xi fxü.40. Cedrenus.
(k) P.Diacouas. (/) Idem. {>») Gregor.M. xu. ep. 36.
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rrooft van de regecringe van Phocas te verwachten haddc. (n) Andere £;",£•

fchandel:|ke en lafterlyke vleiierycn fla ik hier al willens over, door dien

den Antichrifi hier uyt, als met handen te gryperi is , daar de rechtge-

loovige alle de Helkhe Geeflen wel recht zaalig zouden uytgefprooken

hebben , wanneer zy maar haar eyge voordeel daar by konden haaien.

Want, dat dit alles maar uyt een bloot inzicht van eygen intere/i gefchie-

de, op dat den Tyran , de Geeftelykheid , en inzonderheid den Paus ,

altyd meerder heerfchappye, goederen, en eere zoude toeleggen , zulks

alles is, uyt het daar op volgende bedryf van Phocas heel klaar te zien,

als welke Bomfacius tot een hoofd van de gantfche Kerke opentlyk ver- DcnP.us

klaarde, en voortaan den Paus vervolgends booven alles verhief. Waar hm ver-

van in 't volgende hoofdltuk meerder zal te zeggen vallen. (0) Waar hoogt '

op zich ook hier na de Paapfche Schryvers alle beriepen , zoo dat zy
deezen booswicht wel gaarne onder het getal der Heylige meede geteld

zouden hebben , by aldien zy voor geene groote ongeleegenheyd gevreeft

hadden: en dewyle hy ook den zin der Paapen wel kende, zoo gebruyk- ph°«<

te hyden fchyn,fchoonhyin zyn herte een God-verzaaker mogt zyn , om Geeftdijfc.

iets geeftelyks te vertoonen , en maakte bereytzelen , dat den grooten
held "

Tempel Pantheon , te Rome, aan Maria, en alle de Heylige toegewyt zou-

de werden > het geene zonder groot voordeel van de Priefters niet toe-

ging. (/>) In zulker voege dan bleef hy volkoomen rechtgeloovig, en

men vind geen klagten altoos over hem, dat hy, ergens in, als een Ket-

ter, of anders, verwerpelijk is geweeft , fchoon hy zich , in alle zyne
onrechtvaardige handelingen, t'eenemaal van de Geeftelijkheyd bedien-

de : want , onder andere dingen , begeerde hy van haar , dat men alle

zyne zoldaaten,die in den kryg waaren dood gebleeven, onder de Hey-
lige en Martelaars tellen zoude, alhoewel het de flimfte boeven des wee-

relds geweeft waaren. Het welke anderzins van Nicephorus Phocas ver-

haald werd. (q) Doch dit alles gehoord veel eer tot de volgende eeuwe,

maar , weegens de aan-een-fchaakelinge der zaaken , en het gevolg , moed
hier ook iets van gedacht werden.

(») Ibid. ep. 44. ad Lcontium. (o) F. Diaconus iv. Hift. Longob. Anaftafius. Ado Regino.

Hcrmannus Contrachis. Martiauus Scotus. Otto Frilingcnf. (ƒ>) P. Diaconus, (q) Balfamon
Schol, ad BalïliiCan. poenit. ap. Beveregium.

HET TWEEDE- HOOFDSTUK.
Van den inwendigen toejland der Kerken, ontrent deezen tyd.

§. 1.

WY zullen nu voortaan , in deeze zaaken , altyd van de Room-
fche Kerke eerft beginnen , door dien de Roomfche Panfen zich nu

wyder in alle Kerkelyke handelingen in gedrongen hadden, en altyd het

doen en laaten zyn geweeft : alhoewel 'er van haare zaaken alhier maar

het minfte zal aangeroerd werden , dewyle alles , door geheele boeken

,

al over lang ontdekt is geworden , zelfs ook in de Duytfche taaie: alleen,

dat men toenmaals den Antichrifi gemeenelijk maar alleen té Rome , en Roonirche

niet in 't gemeen, by de overige Geeftelykheid, gezocht heeft. Wan- '''"k" 1

neer dan nu den hoogmoed , by de Bijfchoppen en Prelaaten , als natuur-

lyk was geworden , zoo vond men , by niemand , in de geheele Chri-

ftenheyd meerder geleegenheyd en kracht tot die trotsheyd,om ze ruym
te laaten werden , als by de Bijfchoppen van Rome en te Conjiantmopoien.

Iii 2 Tuf-
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j 4»r d. Tuffchen deeze Biffchoppen dan ging ditmaal de twift op het heevigfte

iwift óm aan , wie dog de hoogfte onder haar zijn zoude. Alle beyde verlieten

«ngTtür- ze zig °P den cyte l van haare zitpl^atze , daar de eerfte het oude , en de

B^cho
d
p- laatfte het nieuwe Rome heette , de Keyzers gaaven dien te Conflantmo-

Ptn van polen den tytel van eenen algemeenen Qccctimenicusy Patriarch , (o.) dewyle
ccnftahti- zy zelfs daar de eere van hadden, en dat de Roomfche Biffchoppen meeft
ropole

"' altyd van vreemde volkeren gedrukt wierden , met welke zy tot nog toe

in oneenigheyd geleefd hadden. Want alhoewel de Keyzer Jujiintts de

eer/ie, al terftond, in 't begin van zijne regeeringe, zig bemoeid hadde,

om den Paus Hormifda met zynen Patriarch weeder te vereenigen , na-

maal zy , van den tyd van Fehx de derde af, onderling verdeeld geweeft

waaren: (by Zoo bleef 'er dog altyd, tuffchen beide die volkeren en

partyen eene heimelijke jaloufye over, zoo dat altyd, de eene den ande-

ren zijne voordeelen, eere, en wat dies meer, is niet gunde. De Room-
fche Paufen nu hadden wel de grootfte fchuld , welke aitijd op haar eige

voordeel loerden, en ten laatften zoo onbefchaamd wierden, dat zy de
Griekfche Keyzers, die het niet met haar hielden , allengskens alle haare

gerechtigheeden befnoeiden , of geheel en al ontnaamen : en wanneer de
Keyzers, Jiiflinus enjuflinianus , maar een vinger toegaaven , om vree-

de en ruft daar door te behouden , door dien zy de eygenzinnigheid van
die Heeren Geejtelijke wel kenden , zoo naamen de Paufen wel de gehee-

le hand. Wanneer nu niemand aldaar was , die op het Keyzerlyke be-

lang in 't Ooften eenig acht floeg, en die den onrechten bezitter op de
vingers klopte ; zoo greepen zy heel onbefchaamd altyd verder en verder

van zich, tot dat 'er niet meer te grypen over bleef. Daar dan de looze

koppen der Italiaanen niet weynig toe bybragten , voor welke de Grie-

ken veel te ongefleepen waaren, en niet daar tcegen aan konden.
stryd ov« 2. Dewyl 'er dan zulke vette beeten by den Panjfelykenjloel waaren , zo
iyL vvaa'-* ontftonden 'er ook dikmaals grouwelyke oneenigheeden en gevechten
d.gheid. oyer (jeeze hoogwigtige Oppervoogdyfchap , om daar van volgens onze

wyze te fpreeken. In den aanvang deezef eeuwe, na de dood van Paris

Tu/rchen Anaflüfius , verkoozen zommige Prelaaten Symmachus , in de Kerke van
ehuTeV Conftantyn, en zommige Laurentius, in de Kerke van Maria. Alwaar

tiu
."

n~ een grooten oproer , tuffchen den Raad en 't Volk , uyt ontftond. Tot
dat de Koning Theodoricus , die toen ter tyd Rome nog beheerfchte , Sym-
machus beveiligde, en de begeerte vm Laurentius met een ander Bisdom
ook vergenoegde, en daar door de rechtgeloovige , als een Arriaan,
heel beleeft onthaalde. Het geene deeze aan de Arriaanen , by dierge-

lyk een tocftand van zaaken , wel bezwaarelyk gedaan zouden gehad heb-

ben. (V) Dog het duurde niet lang, of Laurentius verwekte weederom
een oproer, en wilde met kragt en geweld Paus zyn , zoo dat Theodo-

ricus dan Petrus naar Rome toe ftuurde , die haar beyde zoude voort-

dryven , en ondertuffchen Steedehouder van den Paus zyn. Maar

nn°
e

d«ï"
Symmachus maakte door een Synode van zyne Geefteiykheyd , dat

dooront- Laurentius en Petrus alle beyde verweezen wierden. Daar over nu
geraakte de Geefteiykheyd en den gemeenen man te zaamen hand ge-

meen , zoo dat zy opentlyk teegens malkanderen optrokken , en
zeer veel van haar op de plaats dood bleeven. Ja niet een menfch
was 'er zyn leeven in de geheele Stad zeeker , door dien de partye

van Laurentius , alle die haar teegen waaren, vervolgde, waar door ze
dan veele onfchuldige perzoonen , vrouwen en diergelyke gefchonden

,

flecht

(a) Juftinian. in Novell. & Cod. (£) Marcelün. Coines. Euagr. & Tomi Concil. («) Ni-
cephorus. Platina. Anaftalïus.
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flecht gchandelc en vermoort hebben, (dj En echter bleeven bcydedeeze
J"

: £
hoofd-partyen by dit alles reclugeloovig, ja Sjrnmachus , die door bloed

en moord op den Stoel gedrongen wierd, yverde ook nog daar en boo-

ven met alle zyne boosheyd, teegen de Ketters , en verdreef de Mam-
cheen, welkers boeken hy opentlyk het verbranden, (e) En eeven zoo
groiïwelyk ging her 'er by de verkiezinge van Bomfacius de tweede ook ^

r
"
oni

toe, daar TJio/corus hem de verkiezinge betwiftte, en het volk te Rome, u enm*.

een ganrfche maand lang , daarom onder eikanderen twifteden en floe-

gen , tot dat DiofcOftts daar over kwam te ilerven. (f) Op dezelve wyze
nu kwam Vigilias ooktot den Pauiïelyken Stoel, daar hy de Keyzerinne Vi iilius -

Thcodord, huysvrouwe xznjvjlmianus, bedroog, en zig aanftelde, als

c Ê hy een Eutjchiaan was, en zyn teegenftreever , Silverius, met geweld
in ellende liet wegvoeren , en daar in jammerlyk vergaan, (g) Dierge-

lyke openbaare fchelmftukken heeft de Geeftelykheyd teRome , en elders

heel veel bedreeven, alwaar zy den Godsdienft maar tot een dekmantel
gebruykt, en het na haar eygen voordeel , nu met deeze, en dan met die

partje heeft gehouden.

3. Doch, om weeder ter zaake te koomen , zoo wilden de Roomfche Eer-tyut

Paufen aan dien te Confiantinopolen den gedagten Eertytel van een alge- iIr"^-

weenen Patriarch geenzins laaten behouden , onaangezien zy die maar "chip."

alleen over haar eyge Bisdom wilden uytftrekken. Daarom protejleerde ,

niet allgen PeUgiv.s de eerjle daar teegen , maar Gregorius deGroote fchreef Kwa'aiyk

r>ok zeer fcherp en yverig daar teegen , en noemde deezen tytel een la-
ge uy '

'

fterlyke, duyvelfehe, dwaaze, )& Antichriftifche naam. (h) Waarmee-
de hy te gelyk aan zyne navolgers op den Roomfchen floel wel duydelyk

toonde j wat 'er van haare gewaande algemeene heerfchappye te houden
was. (V) Ondertuiïchen behield egter de Patriarch vanConJlantinopolen}

G*W>ètf

voor ditmaal nog al veel met den Roomfchen Bifjchop gemeen, wanneer Roomfch*

hem de Keyzer zelfs, en inzonderheyd Jujlimanus ,een algemeenen Op- ihntu^l

ziender, een hoofd der Gemeentens, en van alle Priefters, en de voor- £h"."""

naamfte onder de BifTchoppen noemde, en zynen Stoel een Apofiolifche

Zeetel tituleerde, of het fchoon maar alleen was, gelyk als nu gefchied-

de, ten deele om de Keysierlijke Zitplaats daar meede groot te maaken,
en ten deele, om de Geeftelykheyd daar door te vleyen , waar op in de
gewichtigfte zaaken zeer naauw wierd gelet, (k) Wat nu deezen Jujii-

manus den Paus al ten gevalle gedaan heeft, zulks is hier booven nu al

aangeweezen. DePapiJlen, en inzonderheyd Baronius , meeten zyne
woorden , uyt het Corpus Juris zoo breet uyt , dat zy genoegzaam
geen eene fpreuk uyt den Bybel zoo vlytig bybrengen, als deeze. Daar
doch Jujlinianus in het zelve gefchrift , aan Paus Johannes , hem maar
alleen eenen Aartsbifjchop en Patriarch van Rome noemd. Dat men zoo Pauéa

hoog niet achten moet, aangezien de Roomjche BiJJchoppen toen ter tyd S^^**
al ki vry flechten aanzien moeten geweeft zyn , dewyle zy als Afgezon-

lu>den '

dene gebruykt wierden. Want de Koning Theodoricus zond eens Johan-
nes aan den Keyzer Jufiinus, en Theodatus zond Agapethus aan Jujlinia-

nus. Ja deezen Keyzer gebood den Paus Vigilius , zoo als hy wilde, en

beval hem , weegens de rtryd over de drie Capittelen , ftraks na Confian-

tinopolen te koomen , waar in hy ook wel moeft gehoorzaamen. (/)

Het geene van de naarvolgende grootsheyd der Paufen grootelyks af-

wykt. Nademaal zy aan de Keyzers noch als aan haare genaadige
Iii J Heeren

(d) Idem& Sabellicus. (e) Pkrina. (f) Idem & Onuphrius. (#) Iidem & Sabelücus Li-

beratus Breviar. Baronius. A. DXXXI1X. n. 7. 8. (b) Gregorius M. tv. ep. 33. 34. vi. ep. 4.

24.3c. (1) Juftinianus ep. sd Epiphan. (k) Liberatus. Procopius. Facundus. Hermiaricn'is.

(/) Gregor. M. 11. ep. óz. ad Maurit. <k iv. ép. 38.
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Heeren fchreeven , en de Keyserlyke Dienaars van Staat , haare meede-
dienaars (confamuli) noemden, (m) Zoo was ook den naam van Paus

noch altyd aan andere BilTchoppen gemeen , gelyk als de Pausgezin-

den zelfs ook gaarne toeftaan. Ik gebruyke die ook alhier , in deeze ty-

den, maar alleen in eenen algemeenen zin, en dewyle men die vandeeze

lieden meeft zoo gewent is : als meede , om dat de Paus en den Anti-

chri/i, zich aan de meefte in eene taamelyke volkoomene geftalte ver-

toont heeft. Naamelyk » wanneer Grégonus de groote aan den Biffchop

van Londen den mantel gaf, en dat de Engelfche Kerken zich aan hem
onderwierpen ; wanneer hy Virgilms van Arles tot zynen Steedehouder

in Vrankryk ftelde, enz. (n)

4. Hier uyt nu kan men, na allen oogenfchyn^ wel een goed begrip,

van de gefchaapenheyd der Kerken in 't JVeften krygen. In 't Oofien nu
wierden de Patriarchen van Conflantmopolen , op degedagte wyze, van
den Keyzer zeer hoog verheeven, waar over veel gekyf entwift met den
Roomfchen Biffchop voorviel. En de overige drie Patriarchen twifteden

met malkanderen zoo lang, tot dat zy, van de 'mbreekendc Sarazynen

,

en andere volkeren, eyndelyk over hoop geworpen wierden. Waar by
dan niet eens meer van nooden zal zyn , om te herhaalen , hoe dat de

Geeftelykheyd in dit en in alles , maar alleen op de bloote eertytels ,

inkomften , heerfchappye , enz. gezien heeft , en haare Gemeentens
niet in 't minfte meer in acht genoomen. Want uyt de voorige berich-

ten is dit alles zonneklaar, gelyk ook , uyt haar eyge bedryf. Waarop
was het dog anders aangezien , wanneer jujlimanus eenen nieuwen Pa-
triarch in Illyricum , in de ftad Juftiniana prima , aanftelde , als tot zyn
eygen roem alleen , op dat de menfchen , na zyn dood , dog iets van

hem te zeggen zouden hebben, en op dat zynen naame overbleeve, om
dat deeze Stad zyn Vaderland was? (0) En daar heene was het ook met
de andere verdeelde vryheeden en voordeden der Geeftelykheyd aange-

zien , wanneer Jnjiinianus haar altyd haare BijJ'chopdommen grooter maakte,

de inkomften vermeerderde, en ook als een regtgeloovig Regent , den lof

daar van wilde draagen , het geene dog flecht genoeg in 'tlaatfteuytviel.

Hy liet haar ook al toe, in alle zaaken, voor rechter te fpeelen, alhoe-

wel het den naam hadde , als gefchiedde het zoo reegelregt , en ten

vollen niet, en maar alleen, wanneer beyde de partyen te gelyk haar tot

rechters verkoozen. (ƒ>) En dewyl'er by diergelyken weereldlyken han-

del , veel te doen viel , zoo verzuymden de BifTchoppen daar door niet

alleen geheel en al haar ordentlyk ampt, maar ze.naamen ook nog , als

weereldlyke Heeren , een grooten fleep van bedienden aan : van daar

kwaamen, booven haare opwagters der voorige eeuwe , de meergedagte

Defenfores of Advocaaten , nu noch de t2rgajex.eJix.01 of Opper-Advocaa-

ten, Archivarü, Secretarii of Chartophylaces, Referendarii,Vi/ïtatores s

Sacellarii> Oeconomi, en diergelyke andere ampten meer, waar meede
zy eenen ftaat maakten , en zich volkomentlyk in de weereldinfchikten.

Maar wat men van Roomfche Cardinalen in deeze eeuwe wil voorgeeven,

zulks heeft geenen grond altoos. Want toen ter tyd heetten de Presby-

teri Cardinales zoo veel, als de voornaamfte of eerfte Priefters , (a car-

dme} en zulks wel niet alleen in Italië , maar zelfs ook in de Frankifche

Kerken. Ja Gregorius de groote noemde een Biffchop ook Cardinalisfa-
cerdos , en andere noemden de Diakonen ook alzoo. (#) Dog den rech-

, ten

(«*) Lib. nx. ep. r. (») Idem xu. cp. 52.. iv. ep. fi. (o) Novella JuPtin. xi. & cxxxi.

(/>) Idem God. & Nov. \q) Gregor. M. 1. ep. 77. 79. 11. ep. 6. & 2y
;
M. Ant. de Domini's

iv. Frcioshemius de prseced. Elecl. & Cardin. Car. Molinsus de Mon. Fran. Buddeus de Car-
dinal.
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ten oorfprong der Cardinaalen zullen \vy hier onder uvt den "rond gaan Ja" n -

_,
» o

É
J J D O tot uc.

onderzoeken en bezien.

5. De overige toeftand der Geeftelykheyd in 't algemeen was nualtyd Bfdn

ellendiger, zoo dat, niet alleen Gildas, en andere , geheele klaagliede- GedwJL

ren daar van fchreevcn , maar de Concilien zelfs moeiten daar van getuy-
c> '

gen, gelyk wy in 't vierde Hoofdltuk deezes Deels, §. 4. en 5. zullen

zien , Gregorius de Groote zelfs , hééft by zyne grootc eenzydigheyd
,

daar ook al heel zeer over geklaagt , dat de ordens der Friejters nu al

inwendig vervallen waaren , en dat ze van bnyten ook al met lang meer
zouden konnen blyven jlaari. Dat het aan haar was vervult , wat 'er

jMr.lach. 1 1 . S. o. Jlaat. (f>)
De openbaare wetten nu van 'Jujiiniafnis , en

van andere, byzonder die van de Concilien, fpreeken van haare ondeug-
den en groove buytenfpoorigheeden , die men fchandshalvcn wel heeft

moeten verbieden. Zoo was 'er ook al zulk eene groove onweetenhevd Fp s rc,nve

ondcr haar ingefloopen, dat zy niet eens meer in eenige gemeene uytter-
J"y<»»»»

lyke wectenfehappen en fpraaken konden voortkoomen. Daarom ver-

klaarde de genoemde Gregorius nogmaals, dat 'er tcCotiflantinopolen niet

een eenige was , die Latyn verttond , en hy zelfs hadde geen Grieks ge-

leerd, (q) Daar onder anderen ook Jujiimanus al vry veel fchüld aan

hadde, gelyk als de Anthenrs bekennen, wanneer hv de Profejboren en

andere Amptenaaren, haare bezoldingen benam, en die tot onnutte ge-

bouwen hefteedde. (V) Het ging 'er ook ontrent de verkiezinge en het K««<fc

beroep derKerken-dienaars zoo uyttermaaten verkeert toe, dat men on-
crocpen

ervaarene, rouwe, en weereldlyke luyden, zonder eenig beraad, tot de

grootfte Bisdommen bevorderde. Dit was de oorzaak , door dien de

Kerkelyke ampten nu al in een louteren weereldlyken ftaat , pragt en

overdaad veranderd waaren,zoodatdeGroote maar alleen toezaagen, hoe

zy haare eygene maagen en lchutsgenooten , daar maar in mogten drin-

gen. Hier door leeft men , dat in Vro.nk.ryk-> Clodoaldns , na dat hy nu
van 't Kyk verftooten was , zich tot een Priefter liet maaken. (s~) Clo-

d
]

ov>a tts wift Chararicus niet anders kwyt te werden , als dat hy hem,
neevens zynen zoon , een kruyn fcheeren , en de zoon tot Diaken , en

hem tot een Onderling maaken liet. (V) En zoo maakte het Chilperic

ook al met Meroveus , andere weeder met anderen, (ft) Veele drongen

zig ook met lift en geweld in de Kerkelyke ampten , en beedeldcn als

daarom , gelyk als dan nochmaals Gregorius dikmaals, en inzonderheyd

over de verkoopinge van dezelve, klaagen moeft. En hier toe misbruik-

ten de Bi/Ichoppen de naamen en het geduld der Hooge Ovengheyd heel

zeer, byzonder van de Keyzers , welke zoo lang regtgeloovige heeten

moeften , als zy tot haaren voordeele, door de vingeren zaagen en mee-

dehielpen. Het geene deeze dan ook deeden, zoo lang als zy haareige

belang daar by vonden, nademaal het dog toen tertyd nergens meer op-

recht en naar Goodes wille toeging.

6. Uvt deezen verkeerden aart volgden dan ook die onevndelykemis- Valrc
J

he
J w 11111 gronden

bruyken en grouwelen , welke in deeze eeuwe allenthalven gevonden des ««ren

werden. De grond des waaren Chriftendoms wierd nu zoo t'eenemaal doms."

over hoop geworpen, dat men op eene onbefchaamde wyze , de men-

fchelyke inzettingen neevens den Bybcl (telde, daar in doch niets anders

als ftryd entwift,en eene vuilnis-bak vanfchoolfclfe termen, bevat wierd.

Om die reede dan naamen zy ook de vier eerfte zoo genaamde Hoofd- uo^ua-

concilien, als de vier Euangelieu aan, en ze vervloekten die geene, wel- c^öSeif.

ke

(/>) Gregor.M. iv.ep.fi. SS- V.ep.7. (7) Idem vi. c. 19. (

rouenCix'i.c. 17. (t) Idemc.4t. («)" AflóViennetifis. :.Sït1 iv.

[r) Zonaras, (j) Gregor.Tu-
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ke dit met haar ook zoo niet deeden. (_xj Het welke de goddel) ke eere

en grond van het vvaare geloove, eeven zoo zeer teegen was, als ofmen
ook beneevens de Schrift , haare of andere fymbola of geloofsbelydcnif-

fen fteld, en de arme menfchen met eede daar op fweeren laat. Hoe
veel nu de Geeftelykheyd getracht heeft , om haare eygene invallen-

de gedachten en meeningen , hoe dwaas en lafterlyk die ook mee-

nigmaal moogen weezen, echter noch , als onbednegelyke waarheeden

aan andere op te dringen, leeft men met verwondering, ja verbaaftheid,

in de fchriften van deezen tyd. Al wie, tot een voorbeeld , maar de

fchriften van Gregorius de Groote , of vanGennadius, aangaande de leere

der Kerken, leeft, die men onder den naam van Augnjïinvs uytgeeft,

en aanzienelyk heeft gemaakt, die zal daar in konnen zien, hoe dit al-

tyd van het geweeten afgevordert wierd, dat ze, zelfs ook de ongerym-
fte en ellendigfte {tellingen, voor gewis gelooven , en voor al daar geen-

zins aan twyftêlen moeften. En zoo doende hadden het dan die gewaan-

de zielzorgers heel gemakkelyk, dat zy na haare eigene voordeden , eer-

bied , en welluften , zoo maar wat heen mochten leeren , en Godsdien-

flen op ftellen na haar welgevallen. Daarop vermeerderde ook de afgo-

derye met de Heylige van dag tot dag. Waar toe dan ook de toomeloo-

fte Staatkundige zelfs , eerder als tot iets goeds , zich al gemakke-
lyk lieten overreeden. Van toen af begon men, niet alleen de Heylige

te eeren , Kerken te bouwen , maar die ook na haare naamen te noemen ,

gelyk als dan Juflmianus zoo veele Kerken, ter eere van Maria , en an-

dere gefticht heeft. (?) Waartoe dan nog al meer geleegenheyd gaf,

dat de Keyzers de overige Heydenen t'eenemaal uyt haare Tempelen ver-

dreeven , die zy hier na de naamen van haare afgodifche Heyligen gaa-

ven, en alzoo afgooden met afgooden verwiflelden. Waar van ons hier

booven een aanmerkelyk voorbeeld , in de Hiftone van Phocas, voor-

kwam. Het ging nu ook , voornaamentlyk door de uytvindinge van

Gregorius de Groote met die zotte plegtigheeden , by de inwyingen der

Kerken, en andere nieuwe Heyligdommen , ter deege aan , dat men naa-

mentlyk daar by zeekere Litamen zong , Mijfen hield , rookte , was-

kaarffen aanftak, met wywaater fprengde , en voorts allerhande aapen-

fpel aanregtte, waar over het armeonweetende volk mond en neus open
deed, en in het uytterlyke zelfs niet eens meer eenigenernft bewees, om
dat de Priefters zelfs fteeke blind waaren , en een bywerk van den gehee-

len Godsdienft maakten: waar by het ook noch al aan taftelyke loogens

niet mifïen kon , als dat 'er by eene inwyinge van een Kerk , dicht

by Rome , welken de Arriaamn tot noch toe in gehad hadden, deDuy-
vel , in de gedaante van een varken , daar uit gevaaren was : die dan ,

van deeze rechtsreloovige , vervaart zoude geweeftvoor de aaperyen

zyn. (z)

7. Wy moeten nu de voornaamfte zoorten van de overige bygeloo-

vigheeden, hier ter plaatze, eens voor al, een weinig overloopen , door
dien in deeze eeuwe hier alles meede ten vollen, door de inftellingen der

Pau/en zelve, en wel inzonderheid van Gregorius , overftroomd is ge-

worden. Beneevens de reeds verhaalde Kerkelyke zaaken vielen 'er nog
Reiiquien. a\ veele andere dwaasheeden voor , naamelyk , dat men de reliquien , of

overblyfzelen der Martelaaren , daar in bragt , of voor haar ook wel hee-

le nieuwe Kerken bouwde. Eene Longobardifche Kooningmne , TheodeKerken
voor de

LdOnvvuui ckil-uc i\.uufitrii'trwc ,

Heyügëge. linda , bouwde voor Johanncs den Dooier een Kerk, op dat hy voor haar
bouwt. '

en

(x) Grcgor. M. 1 . ep. 24. & To. 1 . Concil. ( y) Procopius Bell. Goth. 1. 1 v. & v. & lib. de
sedific. Juftiniani. (i) Marianus Scotus in Mauritio.
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en haar volk zoude bidden, (a) Clotharins , Kooning van Vrankrijk , l™^
bouwde voor St. Vintent een prachtigen Tempel, tot dankbaarheid, om
dat hy hem de Gotthen hadde helpen verflaan. (b) In alle zulke huyzen ï^iftVn

nu vereerden de Groote op 't aanhouden der Prieliers , zeer veele kofte-
v"ciert -

lyke vaaten en cieraaden. By aldien het waar is , het geene een zeeker

Schryver van 'Jvjimianus verh.iald, zoo heeft hy aan de St. Pieters Ker-
ke, ie Rome, een Gouden Beeker vereert, die heel koftelyk met Gefteen-

ten bezet was, van zes pond zwaar, twee diergelyke Silvere Beekers van
twaalf pond, en twee Silvere Kelken van vyftien penden, (c) Daar eri

booven hinden zy allerhande Beelden in de zelve te pronk , niet alleen

zulke, die Geeftelyk hceten te weezen , maar ook andere. De Keyzer
Mauritius liet, in een zeekere Kerk, een Stamboom van hem ophangen,
die booven maate kondig gemaakt was. (d) Deeze dwaasheid nu hadde
al langen tyd te vooren de overhand reeds genoomen, want Arcadius had-

de, ter eere van zynen vader Theodo/ius , in een groote Kerk , een gehee-

le Silvere Pilaar, met zyn Beeltenis daar op van 7400 ponden zwaar,
laaren zetten. Welken echter Jujimianus , uyt giengheyd, weeder weg
hadde laaten neemen,en het zilver tot andere dingen verbruyken. Doch
hy deed daar en teegen zyn eige Beeltenis te Paard , van Kooper , daar

in ftellen. (e) Alzoowasnu, onder de Chriftenen, alles vol Afgoodcn,
zoo wel , ja nog al meerder, als by de Heidenen. Met de reliqiueu en AO-odery.

beendeiea der gewaande Heilige naamen de Priefters veele recht belach- «hquL,.

chelyke grillen voor , ze porden de ryke aan , dat zy zulke om groot

geld koopen moeiten , en ook zelfs geene oude muylen j broeken , ket-

tingen, alTche, hair, en nog iets diergelyks , ongezocht of ongekocht
lieten , waar by Paus Gregorius zig dan nogmaals zeer yverig in betoon-

de , alhoewel men toenmaals nog al van geen aanbidden van de zelve

leeft. De inwoonders van Edejfa naalden nu ook , by den Perjiaanfchen v,tM V3n

oorlog , het Beeld van Chriftns voor den dag , het geene Chrifius zelfs aan EdeL"

Abgarus gezonden zoude hebben , en dit zoude hen teegens de beleege-

ringe van Chofroës, den Koonivg der Perfen , befchutten. (f) Eeven al-

zoo wierd 'er ook al uytgeflrooit , dat de Rok van Chrijius , in eenftee-

ne kift, digt by Jeru[alem , was gevonden, welken dan veele Biilchop-

pen , en andere Kerkelyke , met allerhande plechtigheeden , opnaa-

men, en bewaarden, (g) üm nu van meer andere malle grillen en voor-

beelden te zwygen.
8. Men zoude nu hier ontrent wel kennen meenen, dat de gemeene Lee-

ken , en arme eenvoudige lieden , zig toenmaals , ontrent deezen uyt-

wendigen Kerken- of Gods-dienft , heel yverig en aandachtig hadden
moeten toonen. Maar, zoo wanneer wy de eerfte guldene eenvoudig-

heyd der Chnftenen eens daar meede ter deege gaan vergelyken, en daar

uyt klaar zien, hoe dat GOD de Heere zelfs, zoo t'eenemaal niets al-

toos van zulk eenen ellendigen , en eygenwilligen dienft , van ons af-

vorderd, maar wel in teegendeel, Geloove en Liefde, zoo zal wel haaft

alle deeze fchyn-dienft t'eenemaal daar heene , en wegvallen. De Gee- Nieuwe

ftelyke bedachten dan al verder , booven de reeds ingevoerde Feeft- en gl"
""

Vier-daagen, nog al veel meer diergelyke , en nadien ze nu Maria ook
tot haar ichuts-vrouwe gekooren hadden , zoo ftelden zy , haar ter ee-

ren, ook zeer veele vier-daagen in. Jujlinianus beval, door zyn gantfche

Ryk, het Feeft der ontfankewffe van Chrijius te vieren, (h) Het welke omfanW-

I.Deel.
'

Kkk dan,
"

(a) P.Diaconus iv. Hift. Longob. c.7. (i) Sigebertus.SabellicusEnneadeS.lib.nl. (^Pla-
tina in Joh. 11. (d) P. Diaconus t. (e) Zonaras, (ƒ) Euag. iv. 027. (^) Sigebcrtus. Vin-
eentius fpec.xxii. c.9. Conradus Urfpergcnf. inMaurit. (h) Nicephor. xvii.c.28.

nis.
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ja» d. dan , beneevens het Feeft
van de Boodfchap van Maria , toenmaals eerft

Boodfchap opkwam. Het Feeft der reyntginge van Maria begon in 't Jaar 542. op te

Ha
n

2rlc

r
.' koomen , door de inftellinge van Juftimanus , op dat zy van een

nigmg. groote Peft verloft wierden , (1) en ze noemden het Hypapantes, om dat
Simeon Chriftus aldaar was teegen gekoomen. De Duytjche hebben dit

Lichtmis, feeft daar na , onzer Lieven Vrouwen Lichtmis , genaamd, door dien 'er

als dan zeekere kaarflen of lichten wierden gewyt. Dit Feeft nu vierde

men altyd , op den tweeden dag van Februarius , zynde eeven de zelve

dag , op welke de aloude Heydenen haar Feeft van Froferpina gewoon
waaren te vieren. De huichelachtige Geeftelykheid bekend ook zelfs,

ontrent het inftellen van dit Feeft , dat de Paus Gelafius , de ftoffe van
dit ingeftelde Fcefl , van de oude Heydenfche Lupercalia heeft ontleent, (k)

Verders ftelde de Keyzer Mauritius een Fier-dag in , ter gedachtenifle

der Heemel-vaart van Maria , (l) en de andere voegden hier na het Feeft
der ontvankcwjfe en geboorte van Maria , nog daar by. De Priefters on-
derhielden ook zoo naauwkeurig alle zulke menfehelyke inzettingen, dat
ze die, aan de nieuw-bekeerden veel fcherper , als Gods gebooden zelfs

kwaamen te beveelen, ja dat ze die zelfs daar door genoegzaam als ver-

D*jngtot gaaten. Om die zelve reede bragt men ook de arme Jooden , die men

J»«£yg«-
tot den doop gedwongen hadde, alleen daar toe, dat zy ,by God, by alle

de Heylige ,endereliquien moeiten zweeren , dat zy alle daagen naarftiglyk

ter Kerke zoude koomen. Daar ze dan verder nog by moeiten voegen,
dat zy wenfehten , indien ze dit niet deeden , dat als dan alle de vloeken
van God, alle de plaagen van Egypten , de [traffe Dathans en Abirams ,

en tot
en eyndelijk, de eeuwige helfche pyn, over haar mochte koomen.. (rn) Ge-

den Gods. lyk als men ook, in Spanje en elders , de Jooden met 200 flaagen , en
toongat uytbanninge ftrafte , welke haare kinderen niet terftont lieten doopen.

C«) Gelyk nu de Geeftelykheid , door zulke tyrannifche middelen ,

alles onder haar jok bragt, zoo verhief zy zig booven alles , en zocht

, , ook in 't uvtterlyke altvd meer bvzondere dineen te hebben. Om dee-
Kleedinge 1111 i 1

" "
% t

**»-*-

derrie- ze reede dan brachten zy ook zoo veele nieuwe drachten van kleederen
voor haar op, diezy, by de Mifte, en andere plechtigheeden , aantrok-
ken , waar door ze naaren voorrang , booven de andere , toonen wil-
den. Waar toe dan ook de cieraaden , en bekleedingen der Altaaren,
Doopfteenen , Preedikftoelen en diergelyke , gehoorden , waar meede
men in 't gemeen , en ook nog heeden , rechte bly-fpeelen , ja kluchten
hield. Eeven gelijk als ook de aaperye met de Duyvel uyt te jaagen ,

maar alleen in loutere uytterlyke belacchelyke plechtigheeden beftond

,

daar meede de Geeftelykheyd de lieden dan voor haar geld zoo wat wys
maakte.

oorfprong 9. Maar wel inzonderheyd , is in deeze Eeuwe , de inftellin<ye der

Mifff Mi/Se eerft regt ter deege aangegaan ; door dien Paus Gregonus de
Groote, den Canon, of het Officium Miffaticnm , toenmaals eerft heeft

ingefteld : waar by hy echter wel uytdrukkelyk heeft moeten beken-
nen, dat hy, in deeze inftellinge, van de oude Apoftolifche wyze is

afgeweeken. (o) Deezen canon beftont uyt onderfcheydene deelen',

als uyt de voorbereydinge der Mis-paapen , uyt den ingang, die

met allerhande gebeeden , gezangen , groeten , colleófen , leezingen/
en diergelyke gefchiedde , waar van men nu nog , in de Kerken der

Proteftanten , iets in 't gemeen , en inzonderheyd op hooge Feeji-

daagen
,

(i) Sigebertus Ann. DXLII. P. Diaconus 1. xvi. Durantus lib. vu. p. 718. (k) BeatusRhe-
nanus ad Tertull. V. cont. Marcion. Baronius ad Martyrol. poftrid. Kal. Feb. (/) Nicephor.
I..c. (tx) LL. Vilïgothina» lib. xi 1. L. ij\ p. i^. ap. Lindcnbrogium. (*) Ibid. L. 3. p. 223.
(o) Gregor. M. vu. ep. 64.

iters

Altaaren.

Canon
Miffjc.
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daagerr, over heeft , tor eene gedachteniiïe en recken , dar den Antichnfl) Ja;rn

;

beneevens zyne aperyen, nog niet t'eenemaal uyt haare Kerken verdree-

ven is. Na deeze kwam dan het offertorium, en andere ftukken: en daar

na, de canon der Miffe zelfs, beftaande in veele gebeedcn , inwyingen ,

en opheffinge van bet Sacrament , of de Hojlie , in de aanroepinge der

ver/lorvene , daar men voor bid, en eyndelyk in de communie zelfs, waar
•op dan ten laattten het bcfluyt volgde. Hier by bedagt men dan verder, Ander*

dat men, op ieder afzonder! yke vier- en andere daagen , ook byzondere Leden?"

gezangen, pjalmeu, antiphotwn, htanyen-, kleederen, en andere omitan-

digheeden gebruykte, het gcene zig dan alles, allengskens, in oneynde-
lyke gebeeden, en inzettingen , vermeerderd en verdeeld heeft , gelyk
als de Papilte Schryvers zulks ook heel wydloopig zelfs verhaalen , (p)
het gcene ons echter weynig aangaat. Maar men ziet de lilt des Satans Trappen

heel klaar wiaar uyt, naamelyk, hoe hy, na veele veynzeryen , waar mee- f^6™^
de hy door het toedoen der Priefters, zyn Ryk uytgebreyd hadde , eyn- n > e -

delyk zoo handtaftelyk is uytgebrooken , na dat hy geen rechte weeder-
ftand ergens gevonden hadde. Om deeze reede greep hy ook, door haar,

altyd verder en verder, tot dat hy eyndelyk de geheele Gemeente ten vol-

len onderdrukte, en de Paapen op de hoogte der altaaren alleen ftelde,

welke de andere menfehen , als Afgooden j met haare Miffen en andere

Heyligdommen, moeften aanbidden. Waar toe ook behoorde , dat zy oevytui

de Leeken door buyzen, of kleene pypjes , uyt den kelk lieten drinken, maaidSor,

daar onder ook al een zonderling geheym verbergen moeit weezen. Wat drSnL?"

al fnoode fchalkheyd, en fchrikkelyk bedrog , 'er wel, met de gewaan-

de wonderwerken, verfchyningen der dooden, en diergelyke,is in 't werk
gefteld geworden , zulks alles zoude veel te lang zyn om alhier te ver-

haalen. Dit moet men maar wecten , dar. dit alles maar alleen op de be-

veftiginge van haaren ftaat by de Geeftelykheid aangezien was, die dan

,

ten opzigte van deeze zaak , wel het meeite van het oude Heydendom

,

heeft afgezien en ontleend. Gelyk als dan ook al de Ommegangen of oorfr r0n?

Proceffien, daar van daan kwaamen, die men hield , wanneer 'er eenige ga"g°n.
mc"

groote Landplaagen voorvielen, (^) eeven, gelyk als de Heydenen zul-

ke ommegangen eertyds hielden, (r) Waar by dan de Litamen, en open- utanién

baare gebeeden, ook meede, aan de Engelen , Managen de andere Hei- ""^e

ct> _

lige geftierd wierden , na dat Petrus Gnapheus tot diergelyke dingen te

vooren den grond al gelegd hadde , daar hier booven nu reeds al van is

gehandeld.

10. Na deezen grooten flap had nu de vervallene Geeitelykheyd

gantfeh niets meer van de aloude eerfte eenvoudigheyd over behouden *

dewyl deeze met haaren teegenwoordigen hoogmoed , gierigheyd , en

andere dwaasheeden , onmoogelyk niet beftaan konde. Het blinde ver- *Hn<"ïg
j

<
!

voerde volk ging ondertufïchen , na zyn eygen wil daar heene , en het

was ook, gelyk het nu nog zoo gaat , in dien waan, dat zy voldaan had-

den : alhoewel men dan by de rechtgeloovigheyd , moorden en allerleye

geweld beging, zoo was men echter geloovig , heylig , en zaalig. Op
deeze wyze dan , wanneer de Keyzer Anajtafius , in een lied , deeze

goorden liet invloeijen: Die voor ons gekruyfi is , riep de Geeftelykheid G«>uwe-

zulks voor eene dwaalinge uyt: daar op maakte het volk te Conftantino- !«?££

polen een grouwelyken oproer , fneeden eenen Munnik , dien zy voor «"IXVa-

den auteur daar van hielden , den hals af, ftaaken zyn kop op een ftaak, lcndc -

en fehreeuwden daar by langs de ftraaten , dit was de vyand der Drie-
Kkk 2 èenig-

(j>) Durandus. Baronius. Bona vicecomes. Rolydoras. Virgilins. (<j) Auftor apud Hedio-'

nem. P. 1 1 1 . H. E. L. iv. c. 22. (V) Gregorius Turon. x. c. 1

.
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j»^ eemgheyd'. (s) Zoo grof en ongemanierd waaren de zoo genaamde recht-

geloovige Chriftenen , welkers Overigheeden haar ook met loutere bon-

ze voorbeelden voor gingen, en echter nog al, als de befte en heyligfte

Regenten zeer hoog verheeven wierden. Wat nu de Biflfchoppen , Pa-

triarchen, en andere, meeft voor booze lieden zyn geweeft > zulks ga-
ven de Hiftorien van deeze tyden doorgaands genoegzaam te kennen.

Ten minden keurden ze akyd alle moetwillilgheyd der Regenten voor

goed, of ze zweegen ftil daar op ; en echter m.oeft het van alle beyde al-

les wel gedaan heeten. Wanneer God dan met landplaagen ftrafte , zoo
wilde een ieder den huychelaar maaken , maar men fpotte maar met Gods

Huyche- macht en gerechtigheyd. Wanneer 'er eens eene groote Aardbeevinge
lerey

' te Con/tantinopolen was , hieldjujltnianus met de fchouw-fpeelen , bly-fpce-

len , en diergelyke zaaken , ondertuflchen evenwel in , die toenmaals op
den Kersdag , met eene groote ergernifle vertoond wierden , waar na hy
het geld aan den armen gaf, dat hy daar toe anderzins aanwendde. Maar
dat hy alle deeze grouwelen afgefchaft, en daar teegen de armen fteeds ge-

holpen hadde , daar toe wilde hem geen Priefter altoos aanporren. (t)

De misbruyken, en meer als Heydenfche gewoontens zyn by na ontalle-

Rewateiy. lyk, welke, van dien tyd af aan , altyd dieper zyn ingefloopen. Om
«n

p
o

r°!"e
" nu alhier nog maar een van de taftelykfte bygeloovige misbruyken op te

khM.
haaien , zoo kwam 'er in den aanvang deezer eeuwe , die gevaarelyke

wyze op , om achter de waarheyd te koomen, welke hier na zoo veele

honderde van jaaren onderhouden is geweeft , naamelyk , men begon in

voorvallende ftrydigheeden,de befchuldigde , gloeijende yzers, kooien,

en diergelyke dingen, voor te leggen , die moeften zy draagen , of aan-

tallen , en daar meede haar onfchuld of recht bewyzen , daar door naa-

melyk, wanneer zy haar niet en brandden. Waar door zig dan veele

tot tooverye begaaven , op dat zy maar alleen recht mochten behou-
ook in den , dog nog meer waaren 'er , die onfchuldig leeden. Deeze dwai-
dienft» ze manieren nu gebrtiykten deeze blinde lieden ook , zoo dikmaals als
z«ken. zv toonen wilden, of de Roomfche of Arriaanfche Godsdienft de befte

was. (n) Maar de Hoovelingen en Krygslieden afzonderïyk, begonden
Dueiie». door twee-gevechten , en alzoo door bloed en moord , haare zaaken uyt

te voeren. Het geene dan ook , door opentlyke wetten , als een lofFe-

lykezaak, vaft wierd gefteld , waar door dan, zoodoende, over al ge-

weld voor recht ging. Alhoewel men echter den eerften oorfprong van
deeze duyvelfche gewoonte in 't gemeen van de Arriaanen, enden Bur-
gondifchen Kooning Gundebadus , wil afleyden : (x) Zoo is het dog gewis,
dat by aldien niet terftond , echrer korts daar na , de Rechtgeloovige
zelfs, nog al veel erger daar meede gehandeld hebben , gelyk het haare

wetten en Hiftorien zelfs ook getuygen , (y) neevens het verdoemelyk
gebruyk der duellen of twee-gevegten , midden onder de zoo zeer ge-

roemde Rechtgeloovigen.

Biotdgie. ii. Wat wonder was het dan , dat de zoo genaamde Leekm deeze

dfr
h

G«. grouwelen opentlyk bedreeven , daar haare zielzorgers zelfs , al immers
ftdykheid. Zoo arg a\ s deeze , malkanderen alomme aangreepen en floegen.Tn't^ar

524. moeft men die wetten inftellen , dat 'er geen Priefters altoos covf
by den Altaar dienen mogr, die in eenige beleegeringen of anders, blo \!

vergooten , en een moord begaan hadde. (V) Wat de Munnikkcn ttji

Syrië te Antiochie , teegens Flavianus al voor beroerten aangeregt heb-

bi

(/) Euagrius m. c. 44. (/) Zonaras in Juüin. («) Agobardus adr. Legem Gundobuö'
(jr) Idem & in LL.Gundobadi tit.4)-. ap.du Frefnium GlofTL3t. P. 11. p. 188. (y) LL
mannics tit. 44. &$6. 84. LL. Bijoaritx tit. z.o. LL.Longobardicx lib. 1. tit.o. &c. Coni
Frcfn. I.c. (x.) Conc, llcrdenfc c. 1. & ap.Gratianum dilt.ro. c.37.



ILHoofdjl. HISTORIE. 445

ben, is in 't voorige Boek nu reeds al aangeweezen. 'Zy maakten het £"DC;

daar by zoo grof, dat het gepeupel zoo zeer op haar verbittert wierd

,

dat 'er in'tgevegt ontallyke van weeder zyde dood bleeven. (a) Deeze
zoort van Munnikken was toenmaals zoo veel te arger , hoe meer zy ,

buyten alle tucht en opzigt, zoo maar heen leefden : waardoor dan ook
haar leeven maar zoo veel te flimmer was, en inzonderheyd in 't Oojlen,

daar het met haar t'eenemaal te gronde ging. In 't Weften fcheen het

met haar wel een weynig in orde te komen, maar de bygeloovigheyd en

overdaad nam dies te meerder toe. Want in het begin deezer Eeuwe ,
Nicuwe

viel'er eene nieuwe maniere van leeven der Munnikken voor, nademaal vani««n

de Munnikken tot deezen tyd toe, meeftendeel van eikanderen verftrooit, dSmT"
en of in hunne eygene Cellen , of t'eenemaal in de woeftyne , geleeft

hebben. Dog nu kwam BenediElus Nurjinus, een Italiaan, die richtte,

by den Berg Cajfim', eene gemeene wooninge der Munnikken, of een

Kloofter,op, en hy bond haar door beloften aan zeekere reegels, na al Ie

omftandigheeden van haar doen en laaten. (b) Veele andere volgden

hem hier in na , zoo dat in korten tyd deeze Btneditfyner orde door S^wtóf'

gantfeh Europa \s uytgebreyd geworden , en alle de andere ordens der

Munnikken zyn daar na weeder uyt deeze eerfte orde voortgekoomen.

Welke dan ook zoo ryk wierden , dat de Abdyen recht Kooning-
lyke fchatten bezaaten , alzoo dat een oud Schryver wel recht zegd:

BenedïEius heeft de Munnikken en Paapen maar luye daagen en weelde

verfchaft * door dien het CaJJinenfer Kloofter alleen , jaarlyks over de

40000 goudguldens aan inkomften hadde, (V) en in de 1

5

de
. Eeuwe tel-

de men wel ontrent de 15000 Kloofters daar van. (dy Maar de ellende »*« *«•

van deeze lieden ziet men klaar uyt haare reegclen, daarna zy zigmeeri
'ec

als naar Gods woord, fchikten, tot een voorbeeld , zy dorften nog van

eenige viervoetige dieren eeten , noch wyn drinken } haare kleederen

,

welke van andere onderfcheyden waaren , mochten ze des nachts niet

uyttrekken, "de belofte van armoede , van blinde gehoorzaamheyd , en

van kuysheyd moeften ze houden, en wat 'er diergelyke inftellingen meer

bekend zyn. Dog het bleef by deezen eerften uytvinder alleen niet, maar
men vond in Groot Britanme ook eenen Cotigellus , die het Munnikke c«w(

leeven , (dat in de voorige eeuwe door Pelagius uyt .Egypte» daar hee- iiytYifj&K

ne gebragt zoude zyn ) in fwang , en wyders voort in andere Landen
over bragt. Daar by had hy ook weederom zyne eygene invallen , die

hy zyne navolgers aanprees, en die hy reegelen van Chriftus zelfs , en de

orde 3 Apcjiolijch noemde. Hier na zond hy in Switzerland , Dnytfih-
land, Vrankryk, en verder , zyne Difapelen, en inzonderheyd Colnmba- 01

nus en Gallus, die eene gelyke maniere van leeven aan veele oorden ftig-
Bus '"'"""

tcden,en die booven dat in bygeloovigheeden verzoöpene menfehen be-

praatten , dat zy maar veele Kloofters bouwden , en haar geld daar toe

verfpilden. (e)

12. De over groote meenigte der bygeloovige dingen nu , is onmoo-
gelyk zoo kort niet te bevatten , als de groote ruymte der ftoffe hier

wel zoude vereyffchen , en booVen dat , is zulks nu over lang al in ge-

heele Boeken getoond, hoe het eygentlyk daar meede is toegegaan. Dit

moet men noch weeten, dat 'er neevens de Manrte-klooflers ook Vrou^z- N
y
nn^s

kloofters zyn opgekoomen. Want Radegundis , Gemalinne van Koning
Clotharlus , heeft in Vrankryk aldereerft zulk een Nonne-kloofter te P01-

Kkk 3 tters

fa) Euagrius m.c. 31. (£) Sabellicus lib. it. Enn. 8. Panthaleon in Chron. Trithemius

Brcviar.Annal. Leo Oftienfis. Chron. Caflin. L. 1. c. 1. conf. Hofpinianus de Monach. p. 144.
feqq. (f) Volaterranus 1. sxi. (dt Trithemius I. c. (*) Bolsus Cent. 1. Unerius. Antiqu-

13ritann. p. 131.& 911.
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jAiro. tiers gefti-cht , en neevens andere Koninglyke Vrouwen, zelfs daar in ge-

leefr. Waar by zy haar dan ook al zeekere reegelen lieren voorfchryven,

die men voor die van Cafarius van Jries uytgaf , en die op het twee-

de Synode van Tours verder beveiligt wierden. Hier in ftak men dan
jonge lieden , die anders geen goed wilden doen , of die men ook
aan 't Hof gaarne wilde kwyt zyn. Alzoo wierd dan de Princef-

fe Iheodegddis , om dat zy haar met Gttnthram al te ontydig verlooft

hadde, in een Kloofter geftooken, en daar en boven noch van alle haar

vermooc;en berooft, (gj Ook liepen veele echte Vrouwen in het Kloo-

fter, welke by haare Mannen niet meer blyven , of goed doen wilden.

Nieuwe Om nu noch van veele andere dingen te zwygen. Maar in 't Oofien was

™™c"vm nu de leevens-aart der Styliten bekend geworden , daar zeekere lieden,

Sr" haar leeven lang , op een zuyl , en op de hoogfte fpitzen der bergen
styütes. Woonden , en daar door in een grooten waan van heyligheyd by de men-
simeon fchen kwaamen. Van Simeon Styhtes de Oude, is in 't voorige Boek nu

reeds al gedacht gewordem Op deeze tyd dan was 'er een man van ge-

lyken naame, die men de Jonge heette. Deeze nu zoude 68.jaarenlang

aldus geleeft , veel wonders gedaan , en ook toekoomende dingen , ja

zelfs de gedagten der menfchen geweeten hebben. Gelyk als dan eenzee-

ker Schryver van hem zelfs getuygt, dar , als hy eens by zich zelfs over

de dood van zyne kinderen, na de oorzaak onderzocht hadde , deezen

Simeon hem terftont hadde laaten zeggen, dat hy deeze gedachten zoude
laaten vaaren. De menfchen nu waaren weegens zyne wonderwerken

,

van alle oorden tot hem gekoomen , die hy ook alle geholpen hadde. (hj.

En het kan ook wel zyn, dat God by het algemeene verderf, nocheem-
ge weynige werktuygen voor zich behouden heeft : alleen is hier in te

laaken, dat de menichen zoo ras op afgoderye en bygeloof zyn geval-

len , en dat ze het waarachtige , dat daar noch al onder mogt geweeft

zyn , zoodaanig met Fabelen vermengt hebben , om het daar door by

de nakoomelingen noch al verwonderlyker te maaken. Het welke dan

ook van de overige ontallyke wonderwerken aan te merken is, die men by

deSchryvers van deezen tyd, tot walgens toe, in 't lange leeft, daar geen

heylig, geen graf, noch kerk, en geen gebeente van Martelaars altoos,

zonder eenig wonderwerk geweeft moet zyn. Zoo zeer heeft de Satan

altyd het waare, met zoo veel valfchheyd, t'eenemaal verdagt, onzigt-

baar en verwerpelyk willen maaken. Het welk echter de geoeflende zin-

bX
'cn iefen nen niet zoo zeer afhouden of hinderen kan , dat zy daarom niet alles

oPgd(o.
oen

beproeven, en het goede daar uyt behouden konnen. Verders moet men
mcnis

' noch hier aan gedenken , dat veele den eerften oorfprong van het ge-

bruyk , wanneer men den niefende Goodes hulpe toewenfcht , ontrent

deeze tyden Hellen, daar naamelyk, by een grouwelyke peft, onder den

Keyzer Mauritius , de menfchen , als vliegen , weg ftorven , en wel

meeft zoo dra als zy genieft hadden. Doch de verftandige houden deeze

vertelïinge voor ongegrond, en zeggen , dat die gantfche zaak veel eer

van de Heydenen , beneevens meer andere gewoontens , noch is van daan

gekoomen. (ij

(f) Gregor.Turon. 111.C.9. vn.c.2.9. A£hSynodiTuronenf. 11. (g) Gregor.Turon. iv.

c. zf. (b) Euagr.vr. c. 23. Niceph. xnx. c. 14. Arcadins ap. Damafcenum Orat. 3. de Imag
Conf. Alhtius de Script. Simon. p. 20. (;) Salmalius ap. Beverovicium.Quaeft. epili. p. 80. G.
VoetiusTo. 111. Difp. Select, p. 132. 138. Spanhemius H. E. p. f74.

HET
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Jaar B.
tot DC.

HET DERDE HOOFDSTUK.
Van de beroemdfie Kerkelijke Schryvers van deezen tyd.

§ i.

VAn de beroemde mannen, uyc de vyfde eeuwe , zyn 'er noch , by-

zonder in de Latynfche Kerken , eenige difcipelen in deeze eeuwe
overgebleeven , die \vy beneevens de andere, alhier kortelijk overloopen

zullen. Uyt de Griekjche Kerke dan, ftaan wel, onder de eerfte de be-

kende Euagnus Schohjiicus , die de Kerkelijke Hiltorie onder den Keyzer Euag riu3 ,

Tiberius, van Theodofius de tweede af, tot op het i2 de
jaar van Mauritius

toe, heeft voortgezet. De huychelaars nu roemen deezen Schryver zeer,

weegens zijne rechtgeloovigheid , en de daar by gevoegde eenzydigheid

en vleijeryen, als ook , van weegen zyne lichtgeloovigheid , bygeloove,

en huychelerye. (V) En het is waar, dat hy , zoo zeer als iemand, de
rechtgeloovige alles ten gevalle gefchreeven heeft, en op de Ketters dap-

per is los gegaan. Dog hy heeft ook daar by zyne eygene groove doo-

lingen , bygeloovigheeden , en dwaasheeden , hand-taftebjk verraadenj

inzonderheid met die ongerymde/iz/>f/c» , welke hy , als Euangelien op
de baan brengd. Het geene hy uyt zijn eigen hoofd niet verziert , dat

heeft hy uyt Frocopius Cafareen/is , Zo/imus, Enflathius , en andere ge.

noomen , gelijk als de oude reeds al in hem aangemerkt hebben, (b) Een
ander Kerkelijk Hiltorie Schryver was ook , op deezen tyd, Theodorus Theoa rU s

Leffor of de Voorleezer te Cotijlantmopolen , ontrent het jaar 5 18 (V) die, Lcftor -

uyt de voorige Hiftorie Schryvers, Socrates , Sozomenus en Jheodoretus,

een korte befchryvinge , in twee boeken, vervat heeft, maar alleen, van
Conjïantyn af , tot Julianus toe. Uyt zijne overige twee boeken heeft

Nicephorus de zaaken genoomen , die men nu noch van hem over heeft.

Leontius , tot onderfcheid van de Origemjlen , en andere , Byzantwus Lcontiut.

genaamd, heeft Liberatus vervolgt, in zyn boek van de Secien ; daar

en booven heeft hy ook drie boeken teegen de Eutychiaanen en Nefto-

riaanen, twee teegens de Apollmarijien , en eenige andere kleene Irafla-
ten "efchreeven. Anafiafius Snuit a-, eerft een Mimnik; en daar na een Anaftanu*

BiJJchop te Antiochie, ontrent het jaar 561, had lult tot twiften ,en daar

door kreeg hy ook veel werks met de Acephali , ook hier na , nier den
Keyzer Juflimanus zelfs, weegens de (tellingen der Aphthartodoceten.

Want daar meede meende hy by de rechtgeloovige grooten dank te zul-

len behaalen , wanneer hy maar helder op fchold en lafterde , het geene

de gemeene wyze der rechtgeloovige was , om haare meeningen ftaande

te houden. (dj Hy hield ook verder, onder Jujinüanus de tweede ,gee-

nen vreede, tot dat hy , in 't jaar 564 , afgezet en weg gejaagd wierd,

om dat hy op den Keyzer zelfs gefcholden , en de Kerkelijke gelden aan

Wcereldlijke zaaken befteed hadde. (ej Menfchryfthem in 't gemeen het

boek toe , dat men Ojyyw,ofden Weg-ixyzer noemd,teegen de Acephali, het
geene de Geleerde, echter voor verminkt of geheel voor eenes anderen mans
arbeid erkennen. Met zyne 1 44. vraagen , over allerhande Schriftuur-plaat-

zen,is het eevenzoogefteld,die ook al van veelezyn te zaamen gebragc.

Andere kleene Homilïen , beneevens de betrachtingen van de zes werk-

daagen

,

(«) Baronius. Leo Allatius. (l>) Calliflus ap. Voflmm 1 1 . de Hift. Gr. c. 23. Whcar. Releö
Hyem. p. 231. («) Suidas. (d) Euagrius iv. c. 40. {e) Theophanes Chron.

Sinaita.
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daagen, de onderwyzinge van 't geloove,enz. zyn volgens den verdor-
venen aart van die tijden gefchreeven.

2. Onder de overige Griekfche Schryvers was ook Joh. Maxentius ,

een Munnik en Ouderling te Antiochie ,die ook veel te ftryden heeft °e-
had , en wel inzonderheid, teegen Faujlus, ontrent het punt van de ge-
naade, insgelyks ook teegens Hormifda , de Roomfche Paus, teegen wel-
ke hy,voor de Munnikken in Scythie , eene verdeediginge heeft gefchree-

ven, vpor dat formulier : Een uyt de Vrieëenigheyd is gekruyji geworden.
Na dit heeft hy nog iz Anathematifmi , of ban-vloeken t teegen de Ne-
Jioriaanen uytgegeeven , na de goddelooze wyze der Leeraaren van dien

tyd, en verders heeft hy zig in allerleye woorde-twifteryen zeer werke-
lyk getoond : en had een zeeker oud Schryver wel noodig , van hem te

verzeekeren, dat hy , in èijrfè ivcederkggmge der Ketteren , de Schrift vur-

plaatzen met zoo zeer inisbruykte. (f) Door dien deezen grouwel , by de
meefte valfche rechrgeloovige, toenmaals als eene loutere noodzaakelyk-
heid aangezien , en ook begaan wierd , zoo dat ze in die waan zijn , wan-
neer ze maar Hechts een paar woorden of fpreüken uyt de Schrift bybren-
gen , dat dan alles daar meede afgedaan is , het mag daar iets op flaan

of niet. De Papijlen zijn ook al zeer kwaad op hem , dat hy haaren Paus,

Hormifda , zoo onbeleefd bejeegend hadde , en ze willen , niet teegen-

ftaande zyne groote verdienden , om haare rechtgeloovigheid , hem
naauwelyks voor rechtgeloovig laaten heene gaan: (jgj waar teegen an-

dere hem echter weeder verdeedigen. Van Enlogius , Bifichop -van A-
lexandrie , hebben \vy nu noch maar alleen eenige uyttrekzekn over , in

de Boekzaal van Photivs , en zulks wel maar uyt zijne boeken teegen de
Novatiaanen , en dan ook uyt eenige andere van zyne Sermoenen en brie-

ven , dog welke mee ft t'eenemaal uyt een ydel gezwets , en valfche be-

ladingen teegen de gewaande Ketters, beftaan, waar meede hy zich, 'als

een rechtgeloovig man, hadde willen voordoen. Ook heeft hy heel hef-

tig gefcholden , en gekeeven, wanneer de Iheodo/ianen en Gaimten zich,

teegens de rechtgeloovige , te^ zaamen vereenigden , dat hy niet lyden
wilde , en waar over hy bekommerd was , dat de Catholyke niet wel ee-

nige fchaade mochten koomen te lijden, gelijk als zyn fermoen , by Pho-
tius, zulks ook uytwijft. (h) Alle de overige Griekfche Sqhryvers nu ,

zijn zeer duyfter, gelijk als daar was, Johannes Scholajiicus , die de ca-

nones in 50 tytelen te zaamen gebragt ," en die ook een nomo-canon , en
capita Ecclejiajiica , nagelaaten heeft. Een ander Schryver , Johannes,
van weegen zijne maatigheyd Jejunator , of de va/Ier genaamd , en die

ook daar na nog Patriarch te Conjlantinopolcn wierd, is wel weegenszijn
fchynheylig leeven , van de huychelaars tot in den Heemel toe verhee-

ven, maar heeft zich zelve, door zijnen hoogmoed , al te zeer verraa-

den. Want deeze man was het , die zich zelfs in 't eerfte , voor een

Oecumenicus', of algemeen Patriarch uitgaf', en die daarom ook van de'

Paufen, Pelagius de tweede, en Gregorius de Groote , zoo kleyn gemaakt
wierd , en die echter dien tytel noch al behield. Niet te min wift hy
veel van de Godzaaligheid te fpreeken , gelijk als men dan van hein

heeft, eene vermaaninge tot boete , onthoudinge en maagdelijken ftaat

,

een boek , van de belydeniffe en boete , een voorfchrift der boet-

vaardige en andere zaaleen , die men, by Morinus , en andere, kan vin-

den. (V)

3. Onder de Latynfche Leeraars was 'er van de leerlingen van Angn-
ftinits ,

(ƒ) Photius Cod. 95-. (g) Baronius.

(i) Sophronius ap. Photium Cod. c. 231

.

Diiiius. (h) Forbsfïus Inflr. Hift. Th. 111. c. 21.
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(linvs, FulgentiüS noch overig, wiens meeninge hy ook altyd heeft ver- I'Jr

,

deedigr. Hy was een BiJJ'cbop in Africa, en wierd van Irafimund, den

Kconing der Wenden , beneevens noch 50. andere , na Sardinië in bal-

lingfchap verzonden, van waar hy echter in 't Jaar 523. door Hildeiic ,

weeder te ru^ge geroepen, en in zyn Bisdom herfteld wierd. DeSchry-
vers roemen zyne rechtgeloovigheyd , en natiiurlyke gaaven in 't fpree-

ken, (kj welke hem ook, in veele ftrydigheeden , wel het meefte daar •

d( or geholpen hebben. Want hy heeft zyn meefte tyd en kracht met

meren doorgebragt, gelyk als wy ook nu ncchzulke ftryd-fchriften

van hem hebben: naamelyk, zyne drie boeken aan Mommus , van de

dubbele vcorzienigheyd, ofïerhande enz. Een boek teegens de Arriaa-

ntn-, dr:c boeken aan den Kooning 'Irafmund , van de twee natuuren

in Cforijïus, van zyn Godheyd en lyden> een boek aanDonatns ,van het

rechtzinnige geloove, en de dwaalingen der ketteren; een ander aan Pe-

trus , van het geloove ; desgelyks ook verfcheydene boeken van de vcr-

kiczritge, daar ons veele onnutte zaaken in voorkomen , die meer vragen

aanbrengen , dan verbeetering tot God , door het geloove, na de ge-

woonte van zulke rechtgeloovige fchrifren. Gelyk dan ook de Papi/ien,

en wel inzonderheyd by den twift met de Janfemften , veel ftof tot ge-

kyf uyt hem genoomen hebben. Zyn Leerling, Ferrandus een Diaken, Ferhndus.

heeft, neevens de belchryvinge van het leeven zynes Meefters , ook de

Africaanfche canones verzaameld, en onder zeekere tytels, in 't korte be-

vat. Dat hy nog al taamelyk rechtfehaapen en oprecht is geweeft , ziet

men, uyt zommige van zyne brieven, en booven al, in die zendbrieven,

in welke hy aan de Bijfchoppen van Africa heeft beweezen , dat men gee-

ne overleedene in den ban behoorde te doen. Waarom hy ook den Key-

W Jvflmianus niet wilde toevallen, wanneer hy de drie Capittelenwilde

laaien verdoemen. Voor zynen tyd hadde opk Dionyjins de kleene , een rjionydus

Abt te Rome , de Canones verzaameld , en in 't Latyn overgezet : hywas
x 'êUU

ook een goed vriend van Catfiodorus , die hem , in zyne Goddelyke lef-

fen , zeer roemd $ hy heeft ook de decreta , of befluyten der Roomfche
Paufeu, vmSiricuisaf, tot op Anaftafius II. toe , verzaameld, en nog
eenige andere Griekfche fchrifren, m 't Latyn overgezet. Zynen arbeid

is daarom ook zeer geroemd geworden, om dat hy, ontrent het jaar 532,
de eerfte is geweeft , die de jaaren , van de geboorte Chnfti af , heeft

beginnen te reekenen , en die de Tydreekenaars heeft Willen overreeden ,

dat zy voor af vaft moeften ftellen , dat Chrifius gebooren was , in het

vierde jaar der I94ite Olympiade > en in het 43
lle

jaar der regeennge van

Atfgiiftus, waar in hy echter gemift heeft. Men noemd deeze zoort van

reekeninge ook, na zynen naam, <^y£raDionyJïana , en de andere tyd- ^nree-

reekeninge, die hy ook al uytgevonden heeft , de Cyclus Pafchahs, die c ydus ra-

van 't jaar 527 aan begint ; dog daar de Tyd-reekenaars meerder van wee-
chal,s '

ten te zeggen.

4. Alcimus Avitus was een Bijfchop te Vienne , die den Burgondifchen Aicimm

Kooning Gandobald,en Sigifmundus van het Arriaans gevoelen zoude af-

gebracht hebben. Men heeft van hem nog 87 zendbrieven, vyf boeken,

van den oorfprong der weereld , de erf-zonde , het oordeel Gods , de

Zondvloed , en den doorgang door het roode meer , in verzen , item ,

een boek van den maagdelyken ftaat, als ook eenige homilicn , en ande-

re ftukken , waar ontrent men , booven de nette aart der dichtkunft , zig

verwonderen moet , dat ze , by die gemeene barbarifche tyd , nog al taa-

/. Deel. Lil melyk

(k) Ifidorus Hifpalenf. de Script, c. 14. Sigebertus de Scr. ilhiftr. SurLus, Folgentius, Ferntri-

dus ui vita. v. Vofiius Hift. Pelag. 1. c. 21.

Avitu».
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melyk zuyver en ongedwongen is. Cafarius , Bijfchop te Arles , had
met de Halve-Pelagiaanen veelte ftryden } onder wiens naam nien,gelyk

als hier booven gedacht is, in Frankrijk , de reegelen der Munmkken en

Nonnen eerft uy t gaf : nog zyn 'er onlangs van hem 1 5 homilie» u$tge-

koomen. Primaftns, een Biffchop in Africa, navolger der ftellingen van

Augtiftwus, heeft over de Zendbrieven van Paulus eene uytlegginge ge-

fchreeven. Pafchafivs, een Diaken te flaw* , heeft , in 't begm deezer

eeuwe, twee boeken van den //. Geeft gefchreeven , en by het fchij'ma,

van dien tyd, tuiTchen Laurentius en Symmachus , voor den laatften zeer

geftreeden, alzoo dat hem den ander ook in 't Vagevier heeft gedoemd,
waar van de fabelen, in de t'zaamenfpraaken van Gregormste leezenzyn.

Felix Ennodnts , een Diaken , en daar na een Bijfchop , deed belydenis

van de Redeneer-konft. En door dien men toen ter tyd in de opfnye-

ryen alle de kracht zocht , zoo zond hem de Paus Hormifda aan den Key-
zer Anaftafius, in zaaken de rechtgeloovigheid betreffende, doch te ver-

geefs. Zyne fchriften , die 'er nog in neegen boeken overig zyn , die-

nen eenigzins tot deHiftorie van die tyden,neevens welke mennogzom-
mige gedichten en puntdichten van hem heeft ; als meede , een Panegi-

rjcus, of Lof-gedicht, aan den Kooning 'Iheodoricus ,ex\ andere zaaken.

Facundus Hermianenfis , in Africa , heeft in i 2 boeken , voor de drie

Capittelen, als ook voor het formulier ,dat 'er een uyt de Dne-eenigheid
heeft geleeden , teegen Hormifda , gefchreeven. Vigilius Afer , een Bif-

fchop , heeft de boeken teegen Neftorius en Eutyches gefchreeven , maar
met eeven zulken woord-gekyf , en onnutte befpiegelingen , als de an-

dere. Jumlius , ook een Africaanfch Bijfchop, heeft aan Primaflus , twee
boeken van de ftukken der Goddelyke Wet gefchreeven. Jobius eynde-

lyk is een Munmk geweeft, van wien by Photius , nog een weynig ove-
rig is.

5 . De andere onbekende Schryvers nu , mag ik niet eens aanroeren , om
dat ik noch eenige Hiftorie Schryvers op te tellen hebbe. Marcellmus
Comes heeft onder Jufiiniamis, eene Chronyke gefchreeven van den tyd
van Valens af, daar Hieronymus ophoud , tot op Juftinianus toe. Waar
aan hier na een ander een aanhang tot opdeezenzynen dood toe gemaakt
heeft. Verders heeft hy noch al eenige goede zaaken , en hy is ook veel

deftiger en geloofwaardiger, als veele Griekjche opfnyers. Jornandes of
Jordanus, een Bijfchop ze Ravenna, onder de Gotthen , heeft, midden
in deeze eeuwe, de Hiftorie der Gotthifche zaaken gefchreeven, vanden
oorfprong der Gotthen , tot op den Kooning Vitigis toe , en dan noch
een boek , de rcgnorum & temporumfuccejftombus , of van de verimijfelin-

gen der tyden enRyken, daar innehy onder anderen by na de geheele Flortis

heeft uytgefchreeven. FïEior Tunnunenjïs , een Bijfchop in Africa, heeft

ook, ontrent het midden van deeze eeuwe , eene Chronyke , van den
aanvang der weereld af, tot op het jaar van 565. toe, gefchreeven; waar
van maar alleen het tweede deel, van 'tjaar 444. af, noch overig is. Ook
heeft hy daar in , gelyk als meeft alle de andere, zyn partydigheydgeen-

zins afgelegt , dewyle hy in geduungen ftryd weegens de drie Capittelen

heeft geleeft, en daar over ontallyke ongemakken moeten uytftaan, na-

demaal hy die op bevel van Juftinianus , nooit wilde verwerpen. Eiberatus

een Aarts-Diaken te Carthago , heeft ook al ontrent deezen tyd, de drie

Capittelen zeer helpen verdeedigen , en hy is te Rome langen ryd in be-

zendinge geweeft, ook heeft hy dikmaals heen en weeder gereyft, waar
by hy dan ook zeer veele onderrichtingen, aófa, en brieven vergaadert,

en hier uyt eene Hiftorie van den ftryd met de Neftoriaanen en Euty-

chiaanen
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chiaanen gefchreeven heeft. Die hy zelfs een Breviarium of kort be- J»« o.

grip noemd, daar in de Hiftorie van deeze halve eeuwe by na kortelyk
"

bevat werd, zoodanig, dat men zonder dezelve, heel weynig daar van
zoude weeten. Doch de Papifien zyn zyne Befchuts-heeren niet , om
dat.hy den Paus Vigilins, in zyne dwaashceden , al te klaar heeft afge-

ïchildert. Ondertuffchen zoude hy zonder twyfrel ook wel van de an-

dere rechrgeloovige meerder onderrechtinge hebben konnen geeven, by
aldien hy haar licht niet liever hadde willen verfchoonen. Onder de Hi-
Jlorie Schryvers behoort ook mecde Vcnantius Fortuuatus , een Bijfcbop vmauiiij

in Vrtnkryk) dewyl hy het leeven van Martini's , in vier boeken , in ££**'

verzen, heeft befthreeven , alhoewel meer als een Poëet of lof-reedenaar *

dan als een IJiJlorie Schryver , gclyk ook meede de andere leevens-loo-

pen der Heylige, die hem Snrnis en andere , toefchryven. Ook heeft

men elf boeken vol gedichten van hem , die hy aan Gregorius Turonenfis Gregorius

heeft opgedraagen. Deeze dan was Btfj'chop te Tours , in 't jaar 5 73. en fa.'"'

geen ong^ leert man, doch daar by boovenmaaten licht- en bygeloovig,

zoo dat men in zyne boeken geen eynde van beuzeleryen en fprookjes

ziet, waar meede de arme lieden zich m dien tyd meer als met Gods
Woord behielpen. Men heeft van hem ook in tien boeken , de Fran-

kifche H;/tonen, tot op het jaar 5 91. toe: gelyk ook een kort begrip daar

van in zyne zeeven boeken van de wonderwerken: naamelyk , vier van

Martmus, twee van andere Martelaars , en een van de belyders ; verders

heeft men noch een bock van hem , van het leeven der Oudvaders , en

een kleyn Traktaatje van de zeeven Slaapers. Zyne zoo genaamde licht-

geloovighcyd is zoo wel bekend , dat hem niemand heel veel zonder

zeekcre grond toe vertrouwt, te meer, door dien de Oude dat ook al in

hem aangemerkt hebben.

6. 'Iheophanes heeft in tien boeken de Hiftorie van den oorlog, tuf- Thcopha.

fchen de Chriftenen en Per/en , befehreeven , waar uyt men alleen noch
""'

by Photius eenige uyttrekzels heeft. Marius heeft ook eene Chronyke uuio»

van 't Jaar 455. tot 581. toe, nagelaaten. Uyt de .Heydenfche Hiftorie

Sehryvers nu zyn bekend geweeft , Agathias , die vyf boeken van de Agathia*:

tiijlorien yarxjv/lmianvs heeft nagelaaten, en daardoor Procopius van Ca- i'roeoP ius.

jarea heeft vervolgd. Want deeze Schryver werd in 't gemeen voor een

Fleyden uyfgegeeven , niet teegenftaande hy van het Chrtftendom dik-

maals met groote eerbied fchryft, doch niet , gelyk andere wel doen,

het zelve lalfert, waar teegen hy weeder de dwaasheeden der Heydtnen

zomtyds ontdekt. Ondertuffchen fpreekt hy van het dwaaze en verkeer- of hv «1

de weezen der vervallene Chriftenen zeer vrymoedig , en hy moet daar- geweeft.

"

om ook een Heyden heetten te weezen , dog tot zyn groote onfchuld.

Daar hy veel eer, door de grouwelyke ergerniifen der Chriftenen afge-

fchnkt zynde, zich liever tot gecne partye altoos hadde willen wenden,

dewyle hy by de Heydencn ook niets waarachtigs gevonden heeft. Hoe-
daanige heden men by het verval altyd wel ontallyk , maar op eene on-

bekende wyze , plagt te vinden. Doch men kan zynen zin uyt deeze zyw.«ï#

volgende woorden byzonder wel erkennen , die in het eerfte boek van
"

den Gotihifchen oorlog iïaan : Ik weet de jhydigheeden derChrijïenen wel ,

maar ik boude het voor eene uytzinnige reukelousheyd , Goodes natuur te

willen doorgronden. Want een menjeh kan met eens de menfehelyke zaa-

ken, ik zwygt dan Gods natuur, volkoomcntlyk keren kennen; "bet is my
dan ten nunjten beet'er , die dingen te éwygen , welke men, üïlem

door een godzaalig geloove , moet teren. Ik wil ook dit maar alleen van
God zeggen, dat hy het hoogfte goed is , en alles m zyn macht heeft. An-

Lll 2 dere,
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-j.-ar o. dere, het zyn dan Priefters of byzondere perzoonen , moogen daar van na

haar begrip fpreeken. Dit is dan zyne eygene bekentenifle, daar hy dog
elders zeer wel van het Chrtflendom zelfs fpreekt , en maar alleen de ky-

veryen mag hebben willen myden. (Bezie zyn eerfte boek van den Per-

Jiaanfchen oorlog, cap. 15. en 25. het tweede boek cap. 12. en het vyfde
zyne ge - boek van de gebouwen van Juftinus cap. 7.) Veele verdriet wel het al-

iwtone. lermeefte zyne oprechte bekentenifle , dat hy in zyne geheyme Hijlone

,

den lof des Keyzers herroepen , en Juftimanus , met zyn geheele Hof,
op het duydelykfte heeft ten toongefteld,endegrouwelen vandietyden,_

zoo als ze zich achter de rechtgeloovige verborgen gehad hebben , alle

zonder eenig aanzien van perzoonen , en wel met de bybrenginge van

veele getuygen , heeft verhaald : waar by de uytterfte boosheyd deezer

tyden zyne harde reedenen daar over ook heel wel ontfchuldigd. Eua-
grius en andere, hebben zyne overige Hiftoricn heel vlytig gebruykt, en

ook gepreezen. Zy beftaan in twee boeken van de Perftaanfche , twee van
de Wandalifche , en in vier boeken van de Gotthifche oorlogen : item, in

zes boeken van de gebouwen van Jufiinianus , neevens de Anecdota ofge-
heyme Hijlorie. Onder de overige Schryvers nu , die men Heydenen

Prifciwus. noemd, behooren ook, de bekende Grammaticus , Prifcianus , en dan
Hefychius. Hefychius Milefius , waar onder ook zommige den Grammaticus ,Johan-

Iwüo"" nes Phdoponus , doch zonder eenigen grond , ftellen. Nu moet men
»<»•

. weeten, dat 'er noch een andere Procopins ontrent deezen tyd heeft ge-
gTmus'."

5

leeft, met den toenaam van Gazaus of Sophifta , die uyt de Kerkelyke
Vaders, zyne verklaaringe over de boeken van Aiofes, Jofna , der Koo-
ningen: item, over Efaias, en de Spreuken , enz. heeft gefchreeven.

sererinus j. Men zoude den bekenden Severinus Bocthius ook wel onder de
Boethius. Heydenen reekenen, by aldien hem niet eenige flryd-fchriften , alhoe-

wel zonder reeden, in 't gemeen wierden toegefchreeven , naamelyk,een
boek teegens Eutyches en Nejïoriits, en een van de Drieeenigheyd. Want

orhveen zyne vyf boeken van den trooft der Wysbegeerte , wyzen niets minder

ge«eft
?
of aan , als een Chrijlen, als waar in niet een eenige periode uyt de Chrifle-

niet
' lyke principien vloeyt , maar waar in wel loutere Heydenfche troofl:-gron-

den werden bygebragt. Die hy ook in zyne gevangenifle , kort voor zyn
dood, heeft gefchreeven, waarvan hier booven , onder Theodoricus ,•

nu reeds al gedacht is. Echter pryzen zoo wel de Oude als de Nieu-
we deeze Troojl-boeken zeer hoog , (m) en ze geeven die ook de jonk-
heyd zelfs in de handen , als een regt teegen-gift voor de zwaarmoedio--
heyd, gelyk zy hem dan ook al tot een Martelaar willen maaken, de-

zyndood. wyle hy van den Amaanfchen Koning, Theodoricus, om zyne t'zaamen-
zweeringe teegens hem , is gerecht geworden. Waar by zy dan ook een
ongemeene fabel bedenken , om zyne rechtgeloovigheyd daar meede te

bekragtigen. Naamelyk, wanneer hem het hoofd nu was afgeflaagen,

zoohaddehy, met beyde zyne handen, zyn afgehouwen hoofd opge-
vat, was daar meede inde Kerke geloopen, en hy hadde voor het Al-
taar, noch het Avondmaal ontfangen , en gezegt , dat de goddelooze
Arriaanen hem hadden omgebragt. Waar op hy eerft omgevallen en
voorts gefturven zoude zyn. (n) Ofhy nu een Heyden, ofeenopregt
Chrijlen, na de eerfte eenvoudigheyd , is geweeft, zulks mag en kan de

phiiofa- Leezer zelfs uyt zyne navolgende fchriften zien : want men hem toe-

FchnTtên. fchryft : vier boeken over de Ifag oge van den Aarts-lafleraar Porphyrius; vier

boe-

tru) Caiïiodorus lib. i. Var. Epifï. 45". J. C. Scaliger lib. vi. Hyperent, p. Sif. Vofïïus de
Poet. Lat. c.f. Barthius xvti. Advcrf. c. 13. (») Ex julio Martiano. Baronias Ann.DXXVI.
pag. 114.
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boeken over de Categorien van Arijloteles ; twee boeken over Arifioteles , ]"
t

c

D^-

de Interpretatione , een overzettinge van deflelfs vierhoeken der Analytica

of ontbindinge, en ettelyke boeken van de Syllogifmus , en andere grillen

van de Logica. Insgelyks ook dat ellendige boek de Difciplina Schola-

ritim , van waar de Scholaftici of Schoolgeleerde , hier na zoo veel over

zyn boek gepluymftrykt hebben, gelyk als Thomas , Albertus Magnus,
en andere. By aldien hy nu , volgens deeze Heydenfche principia en ter-

men tuyz deeze boeken de gcheymeniden van de Godheyd, en vanChri/lus,

heeft afgemeetcn , zoo mag daar ook wel eene ellendige Chriftelyke lee-

re uyt voort gekoomen zyn , en hy zelfs , mag ook wel , by zynen dood,
weynig kragtigen trooft gevonden hebben. Doch men wil voorgeeven

,

dat hy in de meergenoemde boeken de Confolatione den ChriftelykentrooR.

tot op het laatfl: zoude gefpaart hebben, maar dat hy , door zyn dood,
daar in verhindert is geworden. (V) Doch het is gantfeh niet waarfchy-

nelyk, dat hy in deeze fchriften niet een eenig woord van het Chriften-

dom zoude gedagt hebben.

8. Aan het Hof nu vanTheodoricus , en hier na onder Athalaricvs ,
Cafr,odo"

J rus-

was ook voor en na het begin deezer eeuwe M. Aurelius Cafjiodorus

zeer beroemt , by welke twee Kooningenhy ook de grootfteampten be-

diende, tot dat hy eyndelyk in 't Jaar 537. van de Kooning Fitiges af-

gedankt is geworden. Waarop hy in Calabrie , een Kloofter fhchtte

,

en in eenzaamheyd zynen overigen tyd met fludeeren geheel en al door

gebragt heeft. Hoe zeer hy nu Theodorictis en andere, gevleyt heeft, is

uyt zyne brieven heel klaar te zien, uit welke,; en andere fchriften, men
wel kan zien, hoe zich de rechtgeloovige , daar onder hy meede Was,

in alles konden voegen , wanneer haar eyge belang zulks vereyfehte.

Zyne fchriften zyn de twaalf boeken Vanarum , of allerhande zendbrie-

ven, het 'Tydboek van Adam af tot op het jaar 519. toe> de Hiftoria Ec-

clefïaftica Tripartita, die hy uyt de drie Hiftorie Schryvers Socrates , So~

zomenus , en Theodoretus , heeft uytgetrokken. Zyne onderwyzinge om
geeftelyke boeken te leezen, of divina: lectiones , en dan noch eenigean-

dere -fchriften, als een van de orthographie of fpel-konft, van de zeeven

vrye konften,enz. ZyneverklaaringenoverdeP/ö/wra heeft hv welmeeft

geheel uyt Anguflinus uytgefchreeven. Zyne Chronyke is een rechte men-
gelmoes, en zoo irregulier, dat zich de Hiftorie Schryvers in 't gering-

fte daar niet op verlaaten konnen. (/>) De Kerkelyke Hiftorie, zoo die

anders de zyne is , heeft hy ook zeer gebrekkelyk gefchreeven , en de

ftukken daar van uit de Schryvers als uytgefcheurt, en ondereen gewor-

pen , en daar en booven noch geene rechte vertaalinge gevolgt , zoo dat

men dikwils niet zien kan , wat hy zeggen wil of niet.
\jl)

Een veel bee-

ter lof heeft Gildas Sapiens , met zyne korte fchriften, verdient, daar Giidas.

hy de bedorvene Geeftelykheyd met zeer leevendige verwen afgemaalt,

en de groote neederlaagen in Engeland , befchreeven heeft. Desweegen
de huychelaars ook zeer flecht met hem te vrcede zyn , fchoon zy daar

neevens ook bekennen, dat God, weegens hunne boovenmaatige zon-

den, hen zulke roeden ook toefchikte. (V) En gewiffelyk heeft hydaar

in de grouwelen der rechtgeloovige wel zoo volkoomen ontdekt , dat

het groot wonder is, waarom zy deeze fchriften niet zoo aanftonds on-

derdrukt hebben ; doch God heeft daar voor gezorgt , de andere weeten

daar ook niets altoos aan te berifpen. (s)

Lil 3 9.
(o) Petrus Bertius prsf. ad Boëchium. (ƒ>) Onuphrius. Cafpinianus. J.Scaliger. Alciatus V.

Parcrus c.i 1. Voffius 11. Hift. Lat. c. 19. (f) Iidem & Pighius 11. Eccl. Hier. c. 8. Covarruv.
iv. Var. Reiblut. c. 17. (r) Bellarminus de Scr. Eccl. p. 129. (s) Balseus lib. 1. Hift. Angl.

Gefnerus. Voffius 11. H.Lat. c.21.
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jurr, 9. Nog een Schryver is 'er nu overig, daar \vy tot nu toe, al

oprijs dikmaals gewag van hebben gemaakt , naamelyk , Gregorias de groote ,

dcGrooce. dje bekende Biffchop van Rome , van wien wy de onnodige omftandig-

heeden maar zullen moeten overflaan. Men roemdhemwel in 't gemeen,

dat 'er zyns gelyken na hem , tot nu toe , op den Roomfchen Stoel niet

1l"CT gezeeten heeft. Het welke een ieder ook wel gaarne zal toegeeven , die

de orouwelen van zyne navolgers maar eenigzins kend. Zyne bedryven

in 't 2
de Cap. en elders verhaald, wyzen genoegzaam aan , dat hy in 't

meefte zeer heeft gehuycheld , dat nog al eenigen fchyn van het goede

hadde: en zyne groove buytenfpoorigheeden , met den Patriarch Johan-

nes, en den Keyzer PhocaP, zyn al te klaar, als dat zy eenige reedelyke

ontfchuldiginge zouden konnen lyden. Aldaar hadde hy aan Johannes

beftraft en vervloekt, wat hy zelfs eyndelyk heeft gedaan ; fchoon hy

zig ook , uyt eene geveynfde ootmoedigheyd een (laaf der Jlaaven ffer-

vus fervorum) het aldereerfte genaamd heeft. Hier heeft hy, nu eens de

grouwelykfte fchelmftukken gepreezen, en die daar beneevens aan den

Heyligen God zelfs tocgefchreeven , gelyk als daar van ook al eenig ge-

zyneftig, Wag is gemaakt. Booven dit is het ook openbaar, dat hy den grond tot

h«
R
p*p"te de meefte aperyen en Heydenfche ceremoniën , gelyk als de proccjjien , of

byBclüof
' ommegangen, collecten of geld-vergaadcringen , Litanie», Mijfen , het

Vaae;evuur, en diergelyke zaaken, in 't Pau/dom eerft gebragt , en tot

ontallyke diergelyke bygeloovigheeden , de eerfte geleegenheyd heeft

gegeeven, dat hy alle de fabelen zonder eenig onderfcheidby een heeft ver-

zaameld, waar by hy dan egter, wanneer het hem nog al eenigzins ernft.

E
e

ny
<n"e

was geweeft , het doelwit zynes ampts nog niet getroffen heeft. In hec
Ketters, vervolgen der Kbtters, hadde hy zig eevenwel ook niet luy willen betoo-

nen te weezen , op deeze wyze dan heeft hy , de Vonatijlen in Africa ,

de Arriaanen in Spanje , de Agno'eten in Egypten , en andere elders ver-

dreeven, en door hetpphitzen der Hooge Overigheid teegens hen,t'ee-

nemaal verdrukt. Van zijn bedryf in Engeland is hier booven al gedagt.

Het ftaat de Geleerde ook gantfeh niet aan , dat hy de geheele Boekzaal

(Bibliotheca) met alle de gefchreevene boeken te Rome liet verbranden ,

voorgeevende , dat de menfehen de Schrift maar alleen moeften leezen>

item , dat hy zelfs ook de vuiskonjl heeft verbooden , daar hy dog zelfs

de Beelden daarom heeft toegelaaten,op dat zy denLeekenin plaats van

den Bybel, zouden dienen. In 't Jaar 590 nu is hy Biflchop geworden,
zyne en eerft in 't vierde jaar van de volgende eeuwe geftorven. (t) "Zyne

fchriften dan zyn, de verklaaringe over de Bybel/che boeken , als over het

eerfte boek Samuels , Ezechiel , Hooge lied, de zeeven boet-Pfalmen, en de

Zeede leeringen over Job, in 35 boeken. Verders het boek van de har-

ders-zorg, 41 homilien oVer de Euangelifche Ieffen, het boek, dathy v4;/-

tiphonarntm of Graduale noemd, en andere. De vier boeken der t'zaa-

menfpraaken , aangaande het leeven der Italiaanfche Kcrkclyke leaders ,

fchryven de meefte en ervaarenfte Schryvers aan Gregorws de tvneede toe,

door dien daar zoo veele ongehoorde fabelen en dwaasheeden in ftaan,en

dat ook de ftyl zelve , met die van Grcgorius de eerfte heel niet over een
komt, en dat 'er ook veele zaaken in ftaan, die vlak teegen zyne andere

fchriften aanloopcn , (V) fchoon echter andere oude en nieuwe Schryvers

hem die toeleggen, (.v) In de 12 boeken van zyne zendbrieven zyn 'er

veele van andere meede onder gefloopcn , en voor de zyne uytgegeeven.

HET
(l) Vid. Joh. Diaconus Vita Gregor. M. Maimb. Hifroire du Pontificat de St. Gregoire Ie Grand.

& adv. eum Sfondratus in Gallia vindicata. (») Melchior Canus. Robercus. Cocus. Rivetus.

(jr) Phorius Cod. ip. Jo. Diaconus Vita iv. c.-js- Jamelius in VindiciisGregorianis.
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Jaar D.
tut DG

HET VIERDE HOOFDSTUK.
Van de Coftcilien deezer eeïtwe.

§. 1.

GElyk als dan neevens de andere boosheeden, ook wel Voornaament-

lyk de twillzucht allenthalven heerfchte , zoo vind men ook ge-

noegzaam geen cynde altoos aan het getal der Concdien, die al aanflonds

met haarc mecnigtc, getuygen, hoe dat ze niet alleen niets altoos ge-

holpen , maar de twitl-vraagcn altyd vermeerderd hebben. Het voor-

naamfte fynode nu onder de zelve, dat men het vyfde algemeene Concihum condiium

noemd, ftódc Ju/timanus te Conjlantinopolen aan, in 't Jaar 553. En het ™T™~
was daar niccde ten deeleop die aangezien, welke men Origcmften noem- """

5

doc
i;

de, die ook nog wel de bede lieden onder de overige bedurvene hoopen ongeói-

zvn mogten , die van de geheymeniflen des Chriflendoms niet zoo licht- oordeel»,

vaardig , en na het vernuft fpraaken. Ten deele wilde men aldaar de

oneenigheyd over de drie Capittelen byleggen, waar van hier onder in 't

laatfte hoofdftuk, nog iets zal volgen. Want als Jttftinianus eyndelyk,

na lange verwerringen , zig van de Geeflelykheid hadde laaten vangen en

bepraaten , zoo hielpen nu alle de Bijjchoppen en Patriarchen de grootfle

hoopen met haare Hemmen byfpringen , en ze (lelden zig vlytig in, met
groote meenigte, dat Vigilius de Roomfche Paus , wecgens den llryd om
de voorrang, met die van Conjlantinopolen , zelfs daar niet verfchynen

wilde, (a) Hier toe nu hadde haar de Keyzer, door een openbaar edicf,

te zaamen geroepen , waar in hy alles , wat hier na door de Biffchoppen

verwurpen wierd, al voor af , by voorraad, voor boos en verdoemelijk

hadde uytgegeeven, egter nog daar by begeerende , dat zy die zaaken

op het
I
ynode eerfl ter deege zouden onderzoeken. Waar uyt een ieder Aften van

wel merken konde, hoe het daar meede afloopen zoude. In het begin üüm?
080'

dan wierden de fymbola ofgeloofs-bekentemjfen der eerite vier hoofd-conci-

Uen herhaald , en bëvoolen , dat men deeze Kerken-Vaders zoude na-

volgen, en de andere alle verdoemen en vervloeken. Waar by dan niet

een enkel woord van den Bjbel gerept werd. Verders las , en veroor-

deelde men de belydeniiTe van Iheodorus Mopsveftenus , als of die van T«?en S

den Duyvel zelfgemaakt was geweeft, met alle deffelfs aanhangers : en Mopswftü!

of 'er fchoon daar by wel ennnert wierd, hoe dat Cyrillus Alexandrmus> mui '

zijn argfte vyand, hem egter vroom en goed genaamd hadde , zoo zey-

den dog de Biffchoppen , hy mogte ook zoo vroom zijn geweeft: als hy
wilde, zoo hadde hem Cyrdlus egter niet voor rechtgeloovig gehouden;

en wanneer 'er verder bygebragt wierd , dat het onchriftelijk was , de

doode te verdoemen, zoo willen die Vaders met niets anders haare vyand- Verdoe-

fchap te ontfchuldigen , als dat zy zig op de uytfpraak van de booze Cy- doode.

'

rillus beriepen , die gezegt hadde : dat men de Ketters m alles zelfs ook

na haar dood zoude en moe/l vervloeken : niet teegenftaande hy dit zelfs

elders voor onregtmaatig erkend hadde. In de andere zittingen maakten

zy het niet eenen hair beeter , en ze lieten over al haare verbitteringe en

hertstochten heel klaar merken, (b)

2. Eyndelyk fielden zy eenen zeer langen brief in, die t'eeuemaal ver-

vult

{<i) Vid. Liberat. Breviar. Eu;\p;r. i v. cap. 38. Cyrillus Scythopolitanus ap. Cotelcr. Chron.
iV.cxandr. A&a Synod. v. l^icepl.ur. xvi 1 . c. 27. {!>) A&a Conciln 1. c.

dec
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j»tD. vuit was met veele aftreedineen en omweegen , ze fcholden en vloek-

verw«- ten eei"ft heftig op de drie Capittelen , en de Auteurs der zelve , TBeodo-

5l"fca" riw ' ^J ' en Theodoretus , ze zetteden daar teegen over , de uyt-
pitteien. fpraak van Cyrillus , en zyns gelyken , als een Gods-Jpr.iak } en onbedrie-

gelyken grond. Daar op verbanden en vervloekten zy alle en een ieder,

vwiori- die zy voor Ketters hielden , beneevens die geene, welke Origenes , Di-
8enes

* dymus, en de andere , niet verdoemen wilden. Zy dreygden ook die

van de Geeftelykheyd , met de afzettinge , en de Leeken , met den ban.

Maar , onder andere , is het verfchrikkelyk , dat ze zelfs die geene,

welke, met Origenes, maar eenigzins zommige onverfchillende meenin-

gen hadden, ook al vervloekten. Als naamentlyk , dat de fterren , en

andere creaturen , ook eenigzins een leeven , of een zeekere ziele had-

den: dat de zielen der menfchen voor haar gefchaapen geweefl waaren,

ongcr^h- enz. (cj Dog het is 'er met alle deeze zaaken zoo uyttermaaten flecht

dft
h

con
V

c

a

i- toe gegaan, dat zelfs ook Gregorius de groot'e , dit Synode wel voor alge-
liuo,

• meen hield , maar egter nog verklaarde , dat een perzoon van deeze drie

niet ten onregt verdoemd was : waar meede hy dan ftil zwygende toe-

ftont, dat 'er aan de andere onrecht gefchied was. (dj En men zoude
nog wel meerder diergelyke bekentenifïen gehad hebben , by aldien de
grouwelykheid der rechtgeloovige , niet aan die geene, welke defchrik-

kelykheid der geweetens-dwang en woorde-gekyfingezien hebben , eenen

fchrik op 't lyf gejaagd hadde. De üytgang nu van deeze goddelooze
ontrouwe vergaaderinge was ook ellendig genoeg. Want , door dien Paus Vigi-

vigiiiu".

5

lius zulk een Synode wel gaarne na zyn zin gehad hadde, en dat hy ech-

ter, fchoon hy toen ter tyd te Conjlantmopolen was, daar zelfs niet wel
teegenwoordig zyn kon > zoo ving hy aanftonds weeder eenen nieuwen
twift aan, haalde alle zyne voorige oordeelen weeder in, die hy te voo-
ren teegens de drie Capittelen uytgebraakt hadde, en verdeedigde dezel-

ve , teegens de uytfpraake van het Synode. Waar uyt ook een zeeker
Schryver die groote Hoofd-fcheurtnge , tuiïchen de Griekfche en La-
tynfche Kerke, doed afdaalen. Qej Waar by men nu wel billyk had-

de moogen vraagen , of dan alle die fchrikkelyke ban-vloeken van het

Synode deeze Heylige Vader getroffen hebben , welke alle de tee-

gen-gezinde verdoemd hadde. De andere nu van de Geeftelykheid in 't

Oojlen verdroot dit zeer , en ze ruften ook niet eerder , voor dat Vigiliut

weg-gejaagd wierd. Waar op hy dan al weederom de huyk na de wind
hing, het Synode toeviel, en ten gevalle van Juftinianus , in een brief >

aan den Patriarch Etttychitts, de drie Capittelen verdoemde, (ƒ) Zoo
uyttermaaten lichtvaardig fpeelden deeze Rechtgeloovige Heercn met
haaren ban en vloeken , met kettermaaken en veroordeelen , dat zy haar

God verloochenend gemoed wel klaar genoeg overal daar door lieten

zien. De ontfteltenis ging daar over ook in 't JVeflen regtfchaapen aan,

alwaar de meefte Biiïchoppen, zelfs ook na de dood van Vigiluts , deeze

herroepinge , beneevens het verdoemen der doode voor goddeloos erken-

den : en alle dat meer als Heydens verbannen der Ketters , bragt zulke
onzaalige vrugten voort, het geene ook de verftandige zelfs, uyt het

vervolging ligt der natuure alleen, wel voor boos erkennen konden. Hier teegen

Biften."

êc
' nu vervolgde men, in 't Oofien , al geduurig de gewaande Origeniften ,

en men dreef haar alle uyt haare wooningen , waar dan de rechtgeloovi-

ge ook weeder voor haar zelve ruymer plaatze kreegen. (g)
3-

(e) Nicephor. ib. c. 28. (d) Gregor. M. 11. ep. 36. (e) Michaël CeruJarins ep. ad Pctrum
Antiochenum ap. Coteler. To. 11. p. 141. (f) An3(lafius in vita Vigilii. Epilt. Vigilii ad Eu-
tychium CPtanum per Petrurn de Marca edita. (#) Euthymii vita ap. Coteler. p. 339. }. c.
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3. Uyt dit alles nu kan 'er nochmaals van de andere Synoden heel ligt £,"„£

beflooten werden
;
hoe dat op dezelve veel eer allerhande ongeregtig- Andere

heyd heeft geheerfcht, daar zy, zoo wel niet in de oogen der gantfche s
J",odem

Chrtftchheyd , en met zulke groote toebereydzelen , als deeze , gehou-
den zyn geworden. Derhalven is het onnoodig , en ook weegens de
Voorgenoomene kortheyd, onmoogelyk, om die alle heel omftandiglyk
te beichryven. Het laat zig in 't algemeen daar ontrent wel aanzien,
dat de Gecftelykheyd , gelyk altyd , zoo ook deeze reys , alleen haar
eygc Ryk daar dot/r vafter heeft willen zetten , en alle de teegenpartyen

daar van afhouden, en met eene alle getuygen der waarheyd willen on-
derdrukken. AVant zoo vind men, dat 'er, by voorbeeld, voor dit alge-

meene, nog een Synode onder Jujhniamis , in 't Jaar 536. is gehouden
geworden, daar in men de Acephaliflen verdoemde , en inzonderheyd, T«gensd=

Severns, Petrus en Zoaras , niet teegenftaande dat'ergeene buytenland- "P "

fche Biflchoppen van belang daar by geweeft zyn. fg) In Africa hiel- synode

den de rechtgeloovige, ontrent deezen tyd , ook een groot Synode, in
vanAftl"

't Jaar 533. na dat Jttjiinianus de Wenden daar uyt gedreeven hadde. Het
geene wel de naam hadde, dat het was, om de vervallene kerken-tugt
weeder te regt te brengen, maar de Geeftelijkheyd zogt in der daad al-

leen maar de Arriaamn daar door volkoomentlijk te onderdrukken , en
zig zelfs in teegendeel in 't haare te zetten , en haar eyge voordeel daar

by te vinden. In Spanje wiften zy haar rol ook heel wel te-fpeelen, ge-

lijk als 'er dan in't jaar 5 90. te Toicdo het vierde Synode gehouden , en Tol«anst

op 't zelve beflooten wierd , de Avriamjlcrye uit gantfeh Spanje t'eene-

maal te bannen, teegens welke zy dan wel 33. banvloeken opftelden, en
alles na de eerfte Concilien, dog niet volgens de Schrift , aanrichttcden.

Op het eynde van dit Synode liet de Koning Recaredus alle de Arriaan-

fche boeken opentlyk verbranden , en vervolgde hier na zijne eigene on-
derdaanen zeer heftig. Want deeze hadde zich laaten bepraaten , om
het Amaanfche geloove te verlaaten , waar van elders meerder gemeld
is. (h)

4. In 't Jaar 563. nu moeden de Prifcilliaat/en ook al lyden , wel- «*»«**-

ke men in 17. ftellingen op het eerfte Synode te Bracara of Braga ver-

doemde. Alwaar men ook veel nieuwe ordinantien weegens de verval-

lene kerken-tugt maakte : waar uyt klaar is te zien , dat de rcgtgeloovi-

ge in haare grouwelijke misbruiken , en openbaare zonden , veel erger

zijn geweeft , als de gewaande Ketters zelve , - zulke zeer fchandelyke

gewoontens moeften 'er uit de Geeftelijkheyd zelve weggedaan werden

,

en zulks nog daar en booven , met geen nadruk altoos. Zulke en dier-

gelyke baarblykelyke ellenden nu, blijken klaar uyt alle de overige Sy-

noden, in welke maar alleen aan eene hervorrninge gedacht is geworden.

Gelijk als daar dan was het Agathenjifche fynode , dat de rechtgeloovige, Agathen-

onder den Arriaanfchen Kooning Alaric , in't Jaar 506. hielden, in het

welke zy van veele grouwelyke misbruyken gewag maaken. Item, het

eerfte Synode van Orieans , in 't Jaar 507. als ook het tweede, en derde, Aurelia-

in de Jaaren 536. en 540. Waar in dikmaals wel veele fchandelyke nieu- Hi"
fisJ ' "'

wigheeden en andere zaaken van kwaaden gevolge, voorkwaamen. Tot
een voorbeeld, in het eerfteSynode wierd vaft gefteld, dat geen moorde- derV.ee-

naar , dief, maagdefchender , ofoverjpeelder, wanneer hy in de Kerk, f
lUi >

khe '

in des Bijfchops hnys kwam, mocht gcjlraft eerden : waar door ook de
Geeftelykheyd geen geringen aanhang kreeg. Dat de Geejielyke en Ah/n-

I. Deel. Mmm nikken

(g) A<5ta Concilii CPtani fub Menna. (b) L.Marineus Siculut de Rebus Hifpanicis 3
&Ad*

Synodorum Toletan. •
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j»rD. nikken geene waarzeggingen , vogelgefchrey , of'tets diergelyks , in agt zou-

den moogen neemen : dat z,y geene byzitten by zig zouden moogen hebben ,

enz. In het tweede Synode beflootmen : t>at geen Biffchop , over de be-

vorderinge, of andere zaaken, eenige gefchenken rnogt neemen: dat ook nie-

mand eenig Kerkelyk ampt met geld rnogt koopen. Vat niemand zijne Ker-

kelyke belofte, met zuypen, fchreeuwen, of hoereeren, breeken rnogt : dat

niemand meer ingewyd zoud moogen werden , die niet leezen en fchryven ,

en de plechtigheeden by den Doop met van buyten konde : dat alle de Ca-

tholyke zig voor afgoderye zouden moeten wagten. enz. In het derde Sy-

node ftelde men vaft : Dat geen Kerken-dienaar , van de Subdiaconus of
Onderdiaken af, in den echt leeven, maar ook geene byzitten altoos zoude

moogen houden. Dat geen Geejlelijke meer een valfchen eed zoude moogen

zweeren, nog ook de gemeene kerkelyke goederen aan ztg trekken , of door-

brengen; dat hy geen geld op woeker tiyt rnogt leenen , geen handel dryven

,

of anders , in eenigen vreemden handel zigeenigztns zoude moogen vermen-

gen, (ij Alle deeze verbooden nu wyzen zulke groote fchandaalen aan ,

die onder de Geeftelykheyd in vollen fwang moeren geweeft zyn. Maar
dat zy daar door niet uytgeroeyt wierden , zulks wyzen de Hiftorien ,

beneevens de geduurige verbooden der volgende Concilien, genoegzaam
aan.

5. Dit is ook, aangaande de andere Synoden van deeze eeuwe, eeven zoo
zeeker, op welke, ofdie genoemde zaaken, ofandere gevvigtige , verhandeld

wierden, gelykals van de inkomften , en rechten der Geeftelykheyd , dq
Kloofter-beloften , ban en aflaaten, verboode^r^^« in de trouw, vrye

Andere ftaat der Geeftelykheyd , enz. Hier toe geboort het Synode van Sara-

goffa, m Spanje , in 't Jaar 516. en het Gerundenfche , in 't Jaar 517.
gelyk ook het llerdenfche, en het derde Arelatenfche Synode , m 't Jaar

524. het tweede Concilie van Valence , in 't Jaar 529. het tweede Tole-

taanfche, in 't Jaar 531. het Arvernenjche , m 't Jaar 541. de vierde en
vyfde Synoden van Orleans , in de Jaaren 545. en 552. het Lucenjche,

in 't Jaar 569. het tweede Turonenfche , in 't Jaar 5 70. het tweede Bra-
carenfche, in 't Jaar 572. het eerfte Matifconenfche en Cabdonenjche Sy-
node, in 't Jaar 582. en diergelyke andere nog veel meer. In eenige van
deeze boovengemelte Synoden kwaamen'er ookgantfeh grouwelykebui-
tenfpoorigheeden der rechtgeloovige en Geeftelykheyd voor den dacr.

ondtug- Alzoo wierd op het eerfte Synode van Lions, in 't Jaar 57o.voorgedraa-
Gee«e. gen: Dat de Biffchop van Jours , Viftor, eens op zijn geboorten-dag een
ykh" ' gaftrnaal hadde aangeregt. Dit nu waaien de twee andere Biffchoppen , Sa-

lonius van Ambrun , ^wSagittarius van Gap ,gewaar geworden, die dan eene

bende van gewaapent krygsvolk by haar genoomen hebbende , m desBiffchops

huys waaren gevallen, en hadden alle de fchootels weggehaald , en hem,
met zyne gaften , nog heel (legt gehandelt. Zulke fchoone vruchten vond
men dan allenthalven by de rechtgeloovige, welke nu maar in Vrankryk
naauwelijks regt ter deege warm geworden waaren. Aanmerkelyk is het

,

dat deezen hoon en moedwil aan die booswigten niet eens geftraft wierd :

want zy appelleerden aan den Paus Johannes,cn bleeven door deiTelfs tuf-

fchenkomfte, in haaren dienft, en ook zoo wel voor als na, lieve zoo-
nen, en gantfeh zuyvere Leeraars, gelyk als dan de weereld haareergfte

boeven zoo pleeg te tituleeren. (JCj Daar dog, wanneer een zoo genaam-
den Ketter eenige diergelyke buytenfpoorigheeden begaan hadde, den
beul genoeg aan te doen zoude gekreegen hebben. En aldus is het niet

al-

(i) A&aSynodiBracarenfis I. Tom. n.Concil. p. 82.6. (k) Gregor.Turoncnfis V. c. 10.

Adta Synod. Lugdun.To. 1 1 . Concil.
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alleen op vcelc Synoden, maar ook deeze reys toegegaan. Dit is voor Y"Sc
het laatfte alhier nog aan te roeren , dat de rechtgeloovige hier ook een

valfch Synode zetten, naamentlyk, dat te Sidon , het welke Anaftafais JusyllS:

in 't Jaar 512. aangetleld hadde, en waarop hy het Chalcedomfche Sy- du '-

node verwierp, (t) Maar door dien dit de regtgeloovige zeer teegen

was, zoo verzwygen zy het t'eenemaal, of ze bewimpelen het ten min-

iten, zoo goed als zy konnen. Van welke handelingen in het voorgaan-

de boek, onder Anajtafius , al gedagt is geworden.

(/; Theodorus Lector. Theophanes.

HET VYFDE HOOFDSTUK.
Van de verfchillen , aangaande den Godsdienfl.

|. 1.

Die geene nu, welke zich noch al voor rechtgeloovigcn uyrgaaven , stryden-

twiftten zoo zeer, naar gewoonte, onder malkanderen zelfs, als i^geioof

met de andere, die zig van haar hadden afgefcheyden. Zy waaren al
v '^ Mlfs '

van cenige eeuwen af, tot ydcle woordkrygen , en onvrugtbaare befpie-

gelingen, vervallen. Daar door kon nu heel licht iemand, die zy maar

eenigzins ongunftig waaren, zich met eenig woord vergrypen , en die

hadde haar dan voort aan den hals , fchoon dat hy hen wel voor hcene

voor zyne befte vrienden gehouden hadde. Alzoo 'er nu , onder de

naauwgezette Grieken > geen regte rufte ooit was, zoo ftreeden ook die

cecne ,.; welke het Synode van Chalcedon aangenoomen hadden, in 't Jaar

5:0. daar over onder malkanderen, naamelyk, cf men wel te regt zeg-

gen konde: Dat 'er een van de Drieëmgheyd gekruifl was geworden. Dit ov« «n

nu verweerden de boovengenoemde j^&. Maxentius , en Petrus Diaco- ^7n™
mis, met de Scythifche Mmimkken te Conftantinopolen : doch de Paus ^

n

J
?xct'

Hormifdas, mcr zynen aanhang, verdoemde deeze maniere van fpree- neevjg.

ken opentlyk , en met eene groote hecvigheyd , heette Maxcntws een *e'£j™ '.

Evt)chiaan, door dien die zelve maniere van fpreeken van de Ev.lychiaa-

nen , op haar meeninge gemakkelyk konde geduyd werden, daar hy dog
de Nejloriaanen meede wilde teegenfpreeken. (#) De volgende Pau-

fen nu verwierpen de meeninge van Hormifdas t'eenemaal , gelyk alsook

jfufiiaianus zelfs , met het algemeene Concduim. En zoo bragten deeze

ellendige lieden luaren ryd met zulke woorden-ftryden door , ze braa-

ken haare tanden in ftukken op de doppen , en de kerne zochten ze wel

maar ze vonden die niet. Ook kwam 'er altyd de eene ftryd op de an-

dere, waar by dan aan de genoemde nu al weederom een vraage wierd

voorgeworpen, naamelyk, of Chri/ius een fzaamengezet perzoon gezegd

konde werden te weezen, of niet? Waar over de rechtgeloovige zig nog-

maals in twee hoopen verdeelden. Van de heevige verdeeltheeden over

den Pat'ffehjkenftoel, tuflehen Symmachus en. haurentius , met Bomfa-

cuts de tweede en Diofcotus, Silverius en Vigilms , is nu hier booven al

iets gedagt geworden j insgelijks ook , van de tweedragt tuflehen Joan-

nes te Conjlantinopolen > en Grcgoriv.s de groote , waar by dan zoo veele

grouwelen en zonden zyn voorgevallen , als by de andere gewaande ket-

teryen wel nimmermeer gefchieden. Wat voor eene geweetens-dwang sayd over

en dwaasheyd nam de Geeftelykheid niet voor , wanneer de Schotten in £ ££;
M m m 2 Brit-

ia) Joh. Maxentius epift. Apolog. adv. Hormirdam. Hormifda cpift. iuTomis Concil.Johan-

Bes n.P.R. cp.3.
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!'! dc
Brittannie haar Paasfee/l naar de Joodfche 'wij -ze hielden , en dat de Rooms-
gezinde haar dwingen wilden , dat zy het Feefi op een Zondag zouden
Verleggen? Dit krakkeel hu duurde noch tot in de zeevende eeuwe toe,
tot dat de Koning OpWi eindelijk zich liet overreeden , dat de H. Apoftel
Petrus het door de Paus zoo hebben wilde. Die wilde hy niet gaarne
vertoornen, door dien Petrus de deurwachter van den Heemel was, en
hem daarom mogt afwyzen, wanneer hy eens , na zyn dood, voor den
Heemel kwam. (b)

vervolging 2 . Zoo uyttermaaten flecht hielden zig dan de rechtgeloovige teegens
Arrh

n

/nen? malkanderen zelfs, en nog al veel erger , teegens andere. Zy beklaag-
den zig over de Arriaanfche Regenten wel ten uytterften, dat ze vanhaar
veel ongemak moeden lyden : dog zy droegen zig teegens haar, op haar

Bioedver.
beurt, nog a * vcc^ erger - De Priefters dan brachten den nieu-bekeerden

i

pander Kooning der Franken , Clodoveus daar toe, dat hy den Kooning der JFefl-

ïbovi'le. Gotthen den oorlog aan deed, zonder fenige wettige oorzaak, als alleen,

om dat hy een Amaan was. Dog de Kooning , zoo wel als de Geefte-
lykheid , zogt in der daad zyn ryk maar daar door aan het zyne te hef-
ten , en om die reede alleen nchte hy zoo veel moord en bloetvergieten
aan , dat 'er veele duyzenden van deGotthen ineen eenigen veldflao- om-
kwaamen. Gelyk als dan de Schryvers ook doorgaands bekennen , dat
de Kooning der Franken, daar door zyn ryk maar alleen vergroot hadde.

(ƒ) Andere gedenken, dat hy de Amaanen uyt Aquitanie heeft gedree-
ven ,en Catholyke Franken daar weeder ingezet. Cd') Het geene hy dan ook
te Bonrdeaux, en elders, heeft gedaan: (V) En op deeze wyze was dan
deezen Kooning t'eenemaal rechtgeloovig , wanneer hy aan de Geefte-
lykheid veele inkomften verfchafte, en maar wakker fpendeerde, het gee-
ne zy alles aan het ingeeven van den H. Geeft toefchreeven. (f) En de
doortrapte Keyzer Jufttnianus verdiende ook daar door zoo veele lof-naa-
men, door dien hy zoo veele Gotthen en Wenden ,als Ketters en Arriaa-
nen , in zyne bloedige oorloogen liet vermoorden , en om dat hy , niet
alleen Italië , maar ook gantlch Africa , aan de Geeftelykheid weeder in-

fuymde. Ik wil nu alhier van Recaredus , Htrminigildus, en andere Koo-
ningen , niet eens fpreeken, na dien 'er, in 't eerfte hoofdftnk deezesboeks ,

nu reeds al van gedacht is. Het moeft de rechtgeloovige waarlyk ook
wel zeer wee doen , wanneer ze moeften zien , dat toen ter tyd , in 't be-
gin, gantfeh Africa , Italië, en Spanje , beneevens een groot gedeelte
van frankrijk , Illyricttm, en groote ltreeken lands over den Donan , van
Amaanen bewoond wierden: waar door zy ook zulke bloedige aanflaa-

gen teegens haar opvatten , om haare goederen onder malkanderen te

moogen deelen. En eeven zoo maakten ze het ook met de andere par-
tyen , die 'er nog hier en daar overig waaren : daar ze Juftinianus byzon-
der teegen ophitften, zoo dat hy alle de anderefecien , op het grouwe-
lykfte, door ediBen en beuls, alomme ftrafTen en vervolgen liet , odyk
als het zyne wetten ook wel uytwyzen. Daar liet hy dan haare boeken
verbranden , haare goederen verbeurd verklaaren , haar zelfs ten lande
uytzetten , en veele het leeven beneemen. Hoe fchrikkelyk en barba-
rifch men wel met de Jooden en Heydenen heeft omgegaan , wanneer
men haar tot het Chnilen geioove wilde dwingen, zulks geeven de Hi-

ftonen

(b) Beda H. E. Angl. lib. n. c. 19. UiTerins Antiq. Brit. c. 17. Forbefius 111. Infrru&. c. 30.
Epifiolx ap. Uflcrium in êpift. Hib'rnis. inprimis Laurentii Cantuarieniis , Viraliani P. R. ad
Ofwinuvn , Cummani , Hiberni &c. {() Sabcllicus E1111. nx. lib. 2. Gregor. Turon. 11.
cap. 37. (d) Ivo Camotcnlïs Chron. (e) Blondus lib. m. dec. 1. (f) Synodus Clarelia-
nen/ïs I. c. 1.
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(torien doorgaands genoegzaam re kennen , ook is daar hier booven al l^'Jc.

iets van aangeroerd.

3. Om nu van decze lieden alhier ook iets te gedenken, die men toen

ter tyd, als Ketters, gewoon was aan te geeven,zoo zyn de voornaam-
lle der zelve, in ons voorgaande boek , nu reeds al, als partyen der Eu-
tychiaanen belchreeven. Van deeze wierd 'er dan nu , ncevens de boo-
ven gedachte 'Jaccbiten, een zeekere zoort van de Acephah bekend, die

men, vin Sevcrus , den BijSchop van Antiochie,Scveriten noemde. Dee- scveriteb.

ze man dan was met de algemeene kwaaie van die pyden beimet, naame-

lyk, dat hy gaarne wilde krakkeelen en twitten: ook verliet hy zig zeer

op den Keyzer Anajlajius t en hy kreeg, met zyne partyen , dieeeven
eoo weynig lult tot vroede hadden , als hy zelfs, heel veel te doen , over
die (tellingen , dat 'er in Chrijlus maar een cenig natuur was : waar over
hem de Kcchrgeloovigc ook niet leelyk genoeg na haaren zin konden
uytmaaken. Zoo dra nu als Anajlajius dood was , wierd hy zelfs afge-

zer, en op het Synode i:an Conjl-mtinopolen , in 't jaar 5 36, neevensyiV/-

thimus, Z'oaras, tn Petrus, verdoemd, üog zyne aanhangers naamen
daarom niet af, door dien toen ter tyd alle gemoederen opgemaakt , en

ten ftrydé geneygt waaren. Deezen aanhang dan noemde men Severi-

ïcrt , en 1 heopajchitcn ,dewyle zy zeyden,dat de menfehheyd in de God- Thropa -

heyd was verandert , en dat deeze ook maar alleen geleeden hadde. Ze
wierden insgelyks ook Monophyfiten genaamd, om dat ze in Chrijlus , na ^°Ph7-

dc vjenlchwerdinge , maar een natnvr wilden erkennen, (g) Dog dat

alle deeze lcheuringcn meeft maar van een of twee Leeraars zyn afgekoo-

men, zulks ziet men heel klaar uyt den eerften oorfprong der Aphth.iv- ^««.1,
todoceten, en haare weederpartye. Want daar vraagde eens een Munnnik
deezen Severus, te Alexandrie , of men zoude derven zeggen , dat het

lichaam van Chrijlus kon verrotten ? Waar op deeze Ja antwoorde ,

en zig op de Oud-vaders beriep : Dit nu hoorden andere , die het aan-

itonds aan Julianus , Bijjchop van Halicarnajfv.s , weeder over briefden.

Die terftond het tecgendeel (taande hield , en zich ook al op de Oud-
vaaders beriep. Na wilde niemand in deeze zaak ongelyk hebben ,

waarom ze ook al voort teerren malkanderen (chreeven, en de lieden noem-
dem de eene partye Phthartolatra ,of Corrupticola , en de andere, Phan- £;^

rto'

tafiaflen-) Aphthartodoceten, enjuliamten. (/;) Men noemde ze hier na f^
ntana'

ook Gajav.iten, van Gejanits , eenen uyt haaren hoop. De andere wier- Gajanben

den ook 'Theodofiaancn genaamd , van 'Theodojius , die met hem , over het

Alexandrynfche Bisdom in twift geraakte. Dog de laatlte party hadde
wel de meelte toeloop , om dat, gelyk als booven gemeld is

, Jufl.ma-
nus zelfs haar eyndelyk toeviel.

4. Te Alexandrie nu was een Diaken , genaamd Thcmijlius , die , tee- j!
,«Bi -

gens zvnen Bijjchop i Timotheus , (die het met de Emychiaanen hield)

dit befluyt maakte. . By aldien het lichaam van Chrijlus verwiflelbaar is,

zoo zoude men ook moeten zeggen, dat hy eenige dingen niet geweeten

heeft. Waar uyt men dan ziet, hoe deeze blinde lieden , in haare t'zaa-

menkomften , van niets anders, als van zeggen en valt (tellen, van yde-

le meenïdgefi en woorde-itryden , hebben weeten te fpreeken. Wanneer
hem nu de BiiTchop hier geen gelyk in wilde geeven , zoo fcheydde hy
zig al voort van hem af, en hy maakte een eyge Jeffe op zig zelfs , die

men Themijliaanjche noemde , alsook, Agnosten: en dit , van weegen Agnost»;

M m m 3 de

(g) Euagrius 111. Liberatus Brev. c. 19. Acta Synodi CPtanx fub Mama. (16) Liberatus

1. c. Leontius Byzantinus de Sedis. Nicephoras xv 1 1. c. i>
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j.urD. de gedachte ftellinge , die ze uyt Matth, xxiv. 36. Mare. xni. 22.

enz. wilden bewyzen. Alhoewel het nog onzeeker is, of ze het van de
„Goddelyke of Menfchelyke natuure van Chi i/tus hebben gemeend, door
dien ze zoo duyiter gefprooken , en wel moogelyk zelfs niet geweeten
hebben, wat zy zeggen of (tellen wilden. (tj Voor heene was ook al

aanmerkelyk, dat 'er over het woorden-twiften teegens Severus nogmaals
Wiiiopo- eene nieuwe meeninge ontftond. Want 3 a\sJohannes Phdoponus ,een Let-

ter-konftenaar en IVysgeer te Alexandrie ,na de gewoonelyke twift-zieken

aart der fchoolen , zig teegen hem aan itelde , zoo verviel hy op deeze
ftellinge, dat 'er noodzaakelyk ook twee hypoflafes of zelfftandtge wee-
tzens , 'm Chnjins moeiten zyn, by aldien 'er twee natuuren waaren. En
vervolgends meende hy dan ook , dat in God zelfs, de drie hypojlafes

ook drie natuuren of zelfltandigheeden waaren , die eikanderen t'eene-

tritheiten. maal gelyk waaren. Om welke reede men zyne aanhangers ookTrifbet-
ten noemde, als of ze t'eenemaal drie Gooden ftelden , alhoewel ze zeer

in bedenken naamen, van drie Godheeden te willen noemen of niet. (k)

En op deeze wyze had de Satan met het vernuft zyn werk , zoo dat hy
de Eerwaardige geheymeniffen van GOD , door zulk een fchool-twiften ,

maar alleen befpotte , en daar door ondertuflchen uytwerkte , dat ze
haaren waare vreede en heyl, t'eenemaal kwaamen te vergeeten. Want,
hoe heftig alle deezefeófen malkanderen uytgefcholden , beloogen

, ge-

laftert , verdoemd , en vervloekt hebben , zulks alles kan men zonder

fchrik en afkeer, in haare fchnften onmoogelyk niet leezen, (l) en het

is ook al te verdrietig om zulks alhier op te haaien , door dien het , be-

halven dien, ook maar alleen een deel loutere befpiegelende meeningen

raakt. Dit is hier ontrent maar alleen noch te emmeren, dat men, in 't

gemeen, deezen 'Johannes ook daar meede befchuldigd, dat hy aan gee-

ne opftandinge der lichaamen gelooft heeft: daar doch zyne eygeneaan-

klaagers bekennen, dat hy maar gezegd heeft, dat 'er, in de plaats van

de zwakke en veranderlyke lichaamen, beetere en onveranderlyke ge-

fchaapen wierden, wanneer te gelyk ook deeze zichtbaare weereld zoude
vergaan, en een nieuwe in de plaats koomen. (rnj En zoo is het met meer
Ketters ook al toegegaan.

origeni- 5. Hier booven nu heeft men van die lieden al eenig gewag gemaakt,
ften

" welke men Origeniften heeft genaamd: als meede, hoe zy, in het Syno-

de te Conflantinopolen , verdoemd, en uyt haare wooningen verdreeven

zyn geworden. Deeze menfehen dan hielden zich hier en daar in Pd<e-

flina\ en elders, in de Woeitynen, als Anachoreten , of Kiuyzenaars ,

op, en, door dien de Bijfchop van Jerufalem , Evjïochius , en andere ,

met haar niet over een konden koomen , zoo zette hy heel hart op haar

toe, en verjoeg haar uyt veele oorden. Nu hadden zy wel de item van

onderfcheydene Biffihoppen en Abten , als, van Theodorits , Domitianns,

Petrus Alexandrmus s Leontms, Nonntis, en andere. Ook hadde dee-

zen Theodorus Afcida , Bijfchop van Cafarca , by Juftinianus al vry veel

gehoor. Maar de Mnnmkken in Palaflma vreefden , dat zy eyndel^k

met haaren ftand niet meer voort zouden konnen koomen , en ze gaa-

vcn daar om ook de Hellingen van deeze menfehen by den Keyzer voor

zoo uyttermaate gevaarelyk aan , als of de Manicheeërs , Arriaanen ,

en de andere Ketteryen , alle van Origenes eerft afgekoomen waa-

ren,

(/') Lcontius 1. c. Nicephar. 1. c. c. 5-0. Ifidorus Hifpalenfis nx. Eymol. c f. Baronius Ann.
DXXXV.r1.7ii (k) Leontius. Photius Biblioth. Niceph. xu.v. c. 47. Libcratus. (/) Da-
matcenus. l'nnotheus Presbyter. Cyrillus Scythopolitanus & alii ap. Coteler. To. 11. Mon. Gr
(m) Timoth. Lap^if.
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ren, (w) gelyk als men dan ook, op het gedachte fynode , aan haar de J"rD

fchuld van deeze volgende leeren gaf , en haar om die reede vervloekte

,

Dat de Heemelen,de Sterren, en het Waater booven den Hecmel, bezielde ""™ Lti -

en verfiandige kragten waren: dat de lichaamen der menjehen ,tn de opfian-

dinge , m eene ronde gedaante weeder zullen op/laan. (Het welke , moo-
gelyk, zoo veel als volmaakt zal heeten.) Dat de pijnen van alle godde-

looze en der booze geefien zelve , een eynde hebben zal , en dat zy weeder
tn haar voorigefiand gefield zullen verden. Dat Chrijlus ook voor dezel-

ve geleeden heeft. Dat de zielen der menjehen zeekere verjiandige geefien

of natunren zijn geve
cfi , die zig van Gods aanfehouwen verzaadigd , hier

na gevallen , en, tot een (Iraf , in de lichaamen gefiooken zijn geworden.

Dat ook de ziele van Chrijlus zelfs , te vooren , en met het IVoord , nog

voor de Menfchwerdinge , vereenigd is geweest. Dat ook zijn lichaam te

vooren gebeeld , en hier na eerfi met het IVoord en de Ziele vereenigd ge*

worden is. Dat Chrijlus aan alle de Heemelfche Heyrfchaaren gelijk ge-

worden is. (Waar door hy haar naamentlyk ook verloftte.) Op deeze
wyze dan vernaaien haare vyanden zelfs de meeningen der Origemften

,

waar onder wel meer verborgen mag geweeft zyn , als deeze luyden toen

ter tyd zelfs wel hebben konnen vatten. (0) Verders gedenken de Hi-
ftorie Schryvers van een vreemd man , die zy een valjeh Propheet noem-
den, waar van zy deeze omftandigheeden vertellen. Dat 'er in Vrank- ProPh<-«

ryk een zeeker houthakker is geweefi , die van de vliegen en muggen zoo r>u."
n

zeer gefiooken is geworden , dat hy daar door zinneloos wierd. Daar op

heeft hy zig, in een gcefielijk kleed , voor een Propheet , ja voor Chrijlus

zelfs, uytgegeeven, en ook veele zieken gezond gemaakt % en wonderen ge-

daan. Waar over in de 3000 perzoonen , daar onder ook veele gee[lelijke

,

hem hebben aangehangen , tot dat hy eyndelyk van iemand (dien zy een ge-

loovige noemen) is vermoord (p) Buyten alle twyffel is deezen man veel

wyzer en bceter geweelt , als de gantfche andere hoop , en hy heeft

daarom , gelyk als alle de Propheeten , en getuygen Gods , een zinne-

looze moeten heeten , om dat hy teegen de raazernyen der huychelaars

en goddelooze heeft getuygd. En zoo zien wy ook , uyt alle omftan-

digheeden, hoe het in deeze eeuwe, alles al volkoomentlyk in den grond
t'eenemaal bedurven daar uyt zag.

6. Den ftryd over de drie Capittelen , gelyk men die noemt, is strydvan

zeer wytloopig en verwerf. Waarom ik die ook alhier maar kortelyk p°«ej ê
*

. zal aanroeren. Al langen tyd te vooren hadden eenige mannen, die in

de Nejloriaanfche en Eutychiaanfche twiften waaren ingewikkelt geweeft,

eenige fchriften achtergelaaten , naamelyk Ibas van Edefia , eenen brief

aan Marin, Tbeodoritus , eene weederlegginge der twaalf banvloeken van
Cyrillus, enTheodorus Mopsvefienus , zommige andere fchriften. Op
deeze beriepen zich dan de Nefioriaanen , na het concilie van Chalcedon,

als of die fchriften toen ter tyd aldaar waaren goed gekeurt geweeft. En
het is waar, dat Tbeodoritus (zoo luyden de allen van het zelve Synode)
was uytgezondert , en dat ook Ibas voor rechtgeloovig erkent is gewor-
den, niet teegenftaande dat zy alle beyde van Cyrillus Alexandrinuszzzt .

Ifchimpig

redeneerden, en dat de laatfte hem ook een Apollinartfi gehee-

ten hadde. Door dien dan de Nefioriaanen deeze drie mannen , benee-

vens de gedachte goedkenninge van haar , by het oneyndig woorden-
twiften, altoos bybragten, zoo droegen dit eenige Geeftelijke den Key-

zer

(») Euagr. iv. c. 3S. Theophanes. Chron. Alexandrin. (o) Collatio Concilii CPtani in

Adtis.To. Goncil. (p) Gregor. Turon. x. Hifi. c. ij-. Sigebertus Ann. DXCIII.
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?»tDc'
zer Juft^anus alzoo uyttermaaten zorgelyk voor , dat hy de drie CapU
tulen daarom ook verdoemen wilde. Doch de meefte (telden zig echter

daar teegen, en wel inzonderheyd, die van 't Wejlen^ en ze wilden het

Chalcedonifche Concilium niet gaarne teegengefprooken zien. Doordien
dan de rechtgeloovige toen ter tyd zoo gezint waaren , zoo naamen zy
liever alles voor bekend aan , wat zy anders , als ketterfch , wel gaarne

verworpen gehad hadden , wanneer men maar haare grond-inzettingen

,

naamelyk, de concilie» en geloofs-begrippen zelve, voor onbedriegelyk
Handel aannam. Een voorbeeld hier van viel 'er ook ditmaal met Ibas voor.

Deezen man was op het Synode van Chalcedon van veele aangeklaagt

geworden, dat hy de Sodomiten, en andere goddelooze lieden, in zyne

wfpeófie bevorderde , alsook, dat hy de Kerkelyke goederen aan zijne

bloed-vrienden toeftak. Uyt deeze klachte nu wift Ibas niet beeter te

geraaken, als met zich weeder voor regtgeloovig aan te (lellen. Waar
op dan van zyne andere grouwelen niet een eenig woord meer gedacht

wierd. En op dat de rechtgeloovige hem , neevens de andere , op het

vyfde Synode, by eere behielden, zoo verwierpen zy maar alleen zyne
zendbrieven , en ontkenden nog daar en booven , teegen de klaare ge-

tuygeniflen aan , dat deeze en de andere fchriften van Theodorus en

Theodoritus , van het Chalcedonifche Synode ooit verdoemd gevveeft waa-
ren. Hier (treeden wel veele BifTchoppen teegen , dog niet weyniger

waaren ook voor dezelve , te meer , door dien de geheele achtbaarheyd

van het Chalcedonifche Synode daar alleen aanhing. Om welke reede

dan FacunduSi en andere, geheele boeken voor de drie Capitulen fchree-

ven, tot dat de andere eyndelyk in teegendeel Juftinianus op haare zyde
trokken, die echter met dit Synode , en zyne Ediffen , deezen (Iryd

naauwelyks (lillen konde. (0)

(q) Vid. A6lio x. Concil. Chalcedon. Euagrius. Thcophan. Chronic. Alexandrin.

Eynde van 't ze/de Boek.

HET
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tot 1XC.

Ondergang
van l'ho-

HET ZEVENDE BOEK.
Van dc aanmcrkelijkitc Kerkelijke Gefchiedenillèn in

de zevende Eeuwe.

HET EERSTE HOOFDSTUK.
Vittn de uytwendtge gejehaapenbeyd der Kerken in 't algemeen.

§• 1.

'At depol/tyke regeermge in 't Roomfche Ryk, in den aan-
rir;ckfche

vang van deeze eeuwe, aangaat, daar van hebben we nu Reyzer.

al , in het zefde boek, uyt de gefchiedeniflen vanPhocas,

iets gezien. Deezen Keyzer dan voerde maar acht jaaren

langde heerfchappye, binnen welken tyd hy ook onheyls

genoeg aanrichtte , gelyk als ik op dezelve plaats , al

verhaalt hebbe. Nadien dan de Raad en de andere onderdaanen zyne

tyrannye moede waaren , zoo nam Herachus , de zoon van een Land
voogd van Afnca , op het aanporren der burgers , de haaven van Con

(tantinopokn in, en hy kreeg Fhocas zelfs, door de hulpe van Photis,

wiens echte vrouwe hy gefchonden hadde , gevangen. Daar op liet hy

hem de handen en voeten, en andere leeden, afhouwen , en de (lukken

verbrandden, (a) Of nu deezen tyran alzoo in het rechte geloove is ge-

fturven, en of hem Herachus , na de maate van zyne voorige wreedheid Hewdiu»

zoo uyttermaaten grouwelyk weeder heeft vergolden , zulks alles kan

een verftandige Leezer wel oordeelen. Deezen Keyzer ging echter by de

Geeftclykheyd, voor goed heen , zoolang als hy het in de Regeeringe

by de oude gewoonte liet blyven, en aan de Priefters heel veel spendeer-

de. Gtlyk als hy dan alleen aan den Patriarch van Confiantmopoien , die

hem gekroont hadde, een groeten fchat van zilver, goud, enedelgeftecn-

te , gefchonken heeft , het welke nogtans alles op de zee gebleeven is. (7?)

Zoo lang als hy ook de vonden en inzettingen der Geeftelykheyd ge-

loofde , zeydenzy , dat hy geluk heeft gehad. Wanneer hy de gewaande

Jlukken van het krvys van Lhri/lns den Perfiaanen weeder hadde afgenoo-

men , hadde hy veel werks, en hy zond die aan de Priefters te Jerufa-

lem. (cj In zyne oorloogen teegens de Avaaren en Perfiaanen is hy vry

gelukkig gewceft : dog anderzins werd hy befchuldigt , dat hy de Bar-

barifche volkeren , die zich tot nu toe van de Keyzers in den oorlog

hadden laaten gebruyken , haare foldy niet betaalt, en daar door veroor-

zaakt heeft , dat ze haar by de Turken hebben begeeven. Waar van op
zyn plaats breeder zal werden gehandeld. De meefte klagte over hem
is, dat hy ten laatften een Monoiheltte is geworden. En om hem nog

leelyker te maaken , zoo voegt men daar by , dat hy zig op het waar-

zeggen, en de teeken bediedeniffen gelegt, en dat hyook daarom, door

eene vreemde bezweeringe , die, weegens de eerbaarheyd , zoo duyde-

lyk niet wel befchreeven kan werden, geftraft is geworden. Deeze op-

geleyde ketterye nu , was hem wel te goede te houden , om dat hy van

/. Deel.
'

N n n zy-

(a) Zonaras To. il i. inPhoca. Niceph.xnx.cp. P.Diacouus xvu. Mifccl.c ƒ2. (£)Sui-

d.is. (c) Idem.

Vleyd de
Geeftelyk-

heyd,

\Tordeen
Monoihs-
liie.
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JaafDC.
tocDCC.

Is grouwe
lyk,

n gewaanden zielzorger daar toe was bepraat , en niet anders on-
:gt geweeft, als dat dit de regte meen nge was, door dien het toen-

Chofroës,

Zyn fcrtrik

kelyke

uuud.

Conlbnti-
nuslll.

Martina.

Hcraclion.

Sar.i*ynen

pionderen

hetRyk.

Conftans.

zynen
derrec

maals op bloote meeningen alleen maar aankwam. Maar men vind zelfs

ook geene teekens altoos van een regt geloove in hem, maar veel eer die
van een Heydens gevoelen , wanneer hy , by voorbeeld , een arm kamer
meysje, dat, onvoorziens, uyt het venfter van 't Slot, op het onder-
flaande Lyk van zyne GcmaMnne. Fabia gefpoogen hadde, aanftonds lee-

vendig liet verbranden. En ook, wanneer hy zynes Broeders Dochter,
Marttna, trouwde, die een gedrogt van een boos wyf was, en die daar

en booven nog een wet maakte , dat zulk een trouw altyd toegelaaten

zoude zyn. (d~)

2. In deeze tyden nu is 'er een regt fchrikkelyk voorbeeld van wreed-
heyd onder de Perfiaanen voorgevallen, alwaar deKooning Chofroës zy-
nen jongden zoon tot Regent heeft verkooren, en den oudiïen,' Siroës ,

heeft uytgeflooten. Waar over deeze den Vader eerft gevangen heeft o-e-

zet , en lang met water en brood gevoed , ook daar en booven zeer heeft
gepynigt,waar nahy hem eyndelyk tot een doelwit heeft gezet, en door
ontallyke pylen laaten doorichieten , en jammerlyk ter dood toe marte-
len. Welk aanmerkelyk eynde , deezen Tyran, na zoo veele begaane
wreedhteden , heeft gehad , daar hy onder de regeeringe van Phocas , Je-
m/klant Damafctts, en 't gantfche Ooflen , doortrok, en wel ontrent
de 90000. Chrijienen aan dejooden verkoft, en omgebragt heeft, (e) Op He-
ractats volgde zyn zoon Conflantinus de derde , in 't jaar 632. doo- hy re-

geerde naauwelyks 4. of 5 . maanden , alzoo hy van zyn itiefmoeder, Marti-
na, met vergif gedood wierd. Van deezen Keyzer brengen de recht-
geloovige dit verhaal by , dat , als hy de Keyzerly ke Kroon uyt zyns Vaders
graf hadde laaten haaien , men zyn lichaam als waater hadde vinden
vloeijen. Waar meede zy dan buyten twyrïel te kennen hebben willen
geeven, dat hy als een Ketter was gefturven. Na dat dan de gedachte
Martina , na Conjiantyns dood , tweejaaren lang, met haaren zoon He-
raclion, geregeert hadde, nam haar den Raad gevangen, liet haar de
tong, en de zoon de neus afznyden, en zond haar alzoo naar Cappado-
f/>,daarzybeydein ballingfchapfturven.f/;OnderruiTchen deeden de Sa-
razynen ongemeene groote voortgangen, naamen Cafarea en andere plaat-

zen weg, en verfloegen oneyndelyk veele Chriftenen. (g) Zoo wreed
dan handelden de Chriftenen, en wel de voornaam Me en rechrgeloovige

de eene den ander, en zoo moeften zy ook door Gods rechtvaardig oor-
deel, alles den vyanden zelfs in handen geeven. Hier na wierd Con/tans,

neef van Heraclius,
,
Keyzer, die de Schryvers niet willen laaieen , niet

teegen ftaande hy veele grouwelyke dingen heeft begaan , maar die zyne
regeeringe voor zeer nuttelyk erkennen. Zy benfpen dit maar alleen

aan hem , dat hy het met de Monotheliten gehouden , en met de rechto-e-

loovtge niet zoo zuyver gehandeld heeft, (h} Dog daar door bewees hy
zyn boosheyd, dat hy zyn eygen broeder, die zig al lang in den geefte-

lyken ftand begeeven hadde, om 't leevenbragt. Waarom hy ook geen
geiulc altoos hadde , en een grooten flag ter Zee teegen de Sarazynen
verloor. In Italië wierd hy ook van de Longobarden op de vlugt gedree-

ven

,

(d) F. Diaconus, l.c. &de Lonsrobard. c.37. Zonaras. Cedrenus. Niceph. xnx. c. ff. fCqq.
Pomp. Ljétus, Culbinianus. Egnatiüs, Appendix Vidoris. (e) F. Diaconus, xiv. Mifccll.Ado
Vienneuii^.f '.!irnii.'/Et. vi. ad An.604. Sigeberrus. A. DCXVII. Otto Frilïngfequs Chron. c. 8.

Albertus Stadenlis Chron. A. DCIX. Marianus Scotus &c. (f) Theophanes Chron. Ann.

"

DCXXXJl. F.Diaconus xux. Mifcell. c. uit. Zonaras 1. c. Cedrenus. p. 1 5-4. (g) Theopha*
nes. F. Diaconus. Zonaras. Cedrenus &c. (/->) Zouaras.
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dreeven, en cyndclijk in Sicilië van een zeeker man, als hy 'm het bad J"^£-

zat , niet een Kan doodgeflaagen is. (/)

3. Na dat het nu , onder de zoo genaamde Chri (lenen , aan alle zy-

den , veel erger als onder de Heydenen zelfs, toeging , zoo wierp zieh Me*«iriui.

Mecentius , na de dood van Con/iatis, rerftont tot Keyzer op , dog hy
wierd van Conflans zoon , Confiantyn de vierde jüf Pogonatus , wel haart, ^"'v™'
beneevens veele andere om 't leeven gebragt. Hy trok te Conflantmopo-

Utt, met het afgehakte hoofd van dcezen , als een groot zeege-teeken ,

in, en, als de voornaamile in 't Ooftcti zyne beyde broeders ook mcede
in de Regeerittfe wilden trekken , Helde hy zig willig daar toe aan, en

noodigde haar , als tot de krooning , in de hofltad. Dog , eer zy het
ll"™"

ei'

dagten , lier hy haar alle door den beul rechten , en zyne twee eygene
C>

broeders liet hy de neus aflhydcn, op dat 'er, tuilchen deeze Chriltcly-

ke , en reehtgeloovige gepreezenc Regenten, en de Turkfehe,dog geen

oiulerfcheyd zoude zyn. Niettemin ging hy geheel voor rechtgelouvig nuych.e-

hcen, door dien hy de Geeftelykheid vleidde , en de Mo7iothelitcn had- !?«pk».

de verlaaten, en dat groote Concilium te ConjiantinopoUn , op haar be-
VBhc > d -

geeren , aangefteld. Gelyk als hy zig dan zelfs , in zyn uytfchryven,

een rechrgeloovig Keyzer titulccrt ,en zyne zorgvuldigheid voor de Ker-

ke zeer roemd, waar meede hy , gelijk als alle huychelaars , zyn eyge

blreddorltigheyd heeft zoeken te bedekken. (7:) Eeven zoo ging het ook
met zynen zoon, Juftinianus de tweede : Hy hield gantfeh niet de tra- jüitMu

cLiatcn, die zyn Vader met de Heydenen, als de Sarazynen en Bulgaa- z"n meyn:

ten, gemaakt hadde. Daarom flaaken die ook, in den flag, zynen brief
"J'6hc " 1

aan een Hok, en dreeven zijn geheele Leeger op de vlugt. Dewyle de

Slavocneti, die hy tot onderlland aangenoomen hadde , het aldereerfte

weg gclocpen waaien , liet hy , hier na, alle die hy krygen kon , ter nee- ^d'

der houwen , en in de zee fmyten. Over deeze zyne wreetheyd, en ook,

om dat hy aan een zeekeren Munnik,genaamt 'Theodofins , en cenen Staats-

dienaar, de gantfche regeeringe over gaf, die groote moedwil aanrechre-

den , viel 'er een nieuwen oproer voor. Hy had zynen Veldheer , met
naame Leontuis , twee jaaren lang gevangen gehouden. De Patriarch swafe

Callimcus dan , en andere, hielpen hem , dat hy op Juftinianus aanviel,

hem de neus liet affnyden, en naar Cherfonefns voeren : en beyde de an-

dere bediende, liet hy by de voeten op de markt fleepen, en aldaar ver-

branden. (/) Deeze regeerde drie jaaren lang, met groote wreetheyd ,

gelijk als de loldaaten in 't gemeen gewoon zijn. Waar op dan defcheeps-

joldaaten , Tiberius Apfimarus tot Keyzer opwierpen , die dan ConsJan- T*>?ius

tmopolen innam, en Leontius , tot vergeldinge, desgelyks de neus liet af-
? '"

fnyden , eeven gelyk hy xinjusiinianus gedaan hadde. Apfimarus ve-

ftigde zyn Ryk ook al met bloed, om dat hy veele van de voornaamfte,

die hem niet wilden aanneemen, liet geeflelen , en ter dood veroordee-

len, en luare goederen verbeurd maakte. Ondertuflchen hield zig J11-

(liuiantts by Caganus, Vorft van de Avaren, op, en daar na by de Bttl-

gaaren , welke hem, in het derde jaar der volgende eeuwe , heymelijk

Conflantinopolcn hielpen inneemen. Waar op hem dan de wraakgierig-

heid daar toe dreef, dat hy Leontius en Apfimarus luare eerzucht treffe-

lyk wel heeft vergolden. Want hy liet haar, in de Circenfe fpeelen, tot

een fchouwfpei rontsom fleepen, hy trad haar, om zijn wraakluft te koe-

len, op de nek , en hakte haar voorts de kop af. De Patriarch Calli-

N n n 2 nicm
(/) Anaflafius Bibl. P. Diaconus xux. de Lohgob. c.6. Aimoinus iv..de Franc. Gert. c. 32.

(k) Conltatmus Manaflcs Anaal. P. Diaconus xix. Mifc.c S. 13. Zonaras. Cedrcnus p. 163.

Niccph.Brev. p.99. Theophanes A. DCLX. (1) P. Diaconus cc. 30.37. xx. c. 4. Ccdrenui

p.363. {m) P. Diaconus l.c. Zonaras. Cedrenus. I.c
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mats ftak hy de oogen uyt, andere bragt hy jheymelijk of opentlijk,om,
'ja zoo dikwils als hy de neus {noot , liet hy 'er eenige van zijne tee^en-
partye ombrengen.

4. By zulk een zondig en ongebonde leeven verlooren dan de zoo ge-

naamde Chriftenen c'eenemaal alles, wat zy nog voor landen in 'tOojten

in hadden. Want,om nu niet te zeggen, wat de Perfen het Rykalheb-
ben afgenoomen, waar onder ook gantfeh Syrië ,Judea ,en Pb<emcie was,

zoo hebben de Sarazynen nu de volgende voortgangen en winften ge-

daan. In 't Jaar onzes Heeren 638, verwoeden de Sarazynen Jeru/a-

lem, in 't volgende Jaar overheerden zy geheel Syrië, en in 't Jaar 641

,

wierd Antiochie van haar tot een fteenhoop gemaakt, Damafcus ïngenoo-
men^, en Egyften cynsbaar gemaakt : in het Jaar 648 , naamen de Sarazynen
het grootlte deel van Afnca in , waar meede dan den roem van Jvfimianus
zeegcookeen eynde nam. In 't Jaar 655 naamen zy het Eyland Rhodus
weg, en bragten ongelooffelyk veel buyt en geld. daar uyt. In 't Jaaró/2
deeden ze eenen ftroop in Sicilië , en verwoeften alles , wyt en breet , en
eeven zoo maakten zy het ook weeder in 't Jaar 686 , in Afnca&n Lybie.

In 't Jaar 692 floegen zy de Chriftenen , welke het verbond met haar

hadden gebrooken. (n) Dog inzonderheyd is deeze eeuwe aanmerkens-
waardig, weegens den eerften aanvang van Mnhammeth , of, gelyk men
hem in 't gemeen noemd Mahometh (dat zoo veel is , als, Defïderius of
Begeerde*) met welken de Goddelyke gerechtigheyd de onchriftenen heeft

willen ftraffen , gelyk als de Schryvers allenthalve melden. Deeze dan
heeft haar allengskens meer afbreuk gedaan , als geen ander vyand ooit

voor heene , tot dat eyndelyk zyne navolgers den zeetel der Chriftenen

zelfs , in 't Ooften , geheel innaamen. Deezen Nhhammed wierd dan j

onder de regeennge van Herachtis , 'm 't Jaar 622 , bekend. Hy was
eerft een Arabifch Kameel- dryver , en heel ongeleerd, dog, van natuure
loos, en met de vallende ziekte zeer gekweld

; gelyk als hem de Schry-
vers dan befchryven , welkers verhaal altyd ook niet eevenveel te vertrou-

wen is, dewyle de Turkfe , groote wonderen uyt alle zyne daaden maa-
ken , en ontallyke fabelen daar onder mengen j dog de Chriftelyke , en
inzonderheid de klapachtige Grieken , zeggen van hem dikmaals meer
uyt verbittennge , als 'er wel waar is ; ja zoo, dat 'er ook niers natuur-

lyk goeds altoos aan hem blyfd. (0) Tot zulk een vyandfehap mag hy
deeze menfehen wel aanleydinge gegeeven hebben, om dat Muhammed

,

in zynen Alkoran, niet zelden het goddelooze leeven der Chnltenen ,

haare verducvene zeeden , onreynigheyd , bygeloove, en afgoderye , be-

fchryft. Waar in hy haar dan geen onrecht doed , dewyle haare ey^ene
Hiftorien het zelve geruygen , en die fchrikkelyke ergerniflen volkoo-

mentlyk bekennen, welke die naam-Chriftenen aan deeze en geene vol-

keren, met haare grouwelen , wel gegeeven hebben.

5

.

Dog deeze omftandigheeden hebben hemde verdere geleegenheyd aan

de hand gegeeven , tot opmerkingen, nademaalhy, gelyk men van hem
fchryft, ook van natuure, tot een diepzinnig nadenken, en eenzaam lee-

ven , zeer geneegen was , en daar teegen , van alle afgoderye een grooten

affchnk heeft gehad. Om dat hy nu by de Chriftenen niets deugdelyks,en,

van haare leere , niets anders als maar ydele woorden vond , en dat de
Heydenfche grouwelen en dwaash'eeden hem ook niet aanftonden,ennoc«"

veel minder , der Jooden ellendigen toeftand , zoo viel dien armen menfeh
eyndelyk op zyne eygene uytvindingen. De Chriftelyke Hiftorie Schry-

vers

(») Elmacinus Hifi. Saracen. Zonaras. P. Diacon.Cedren. Theophancs.

con. Jo.Leunclav.HiltMutülm.Hottinger. Hüt. Grient. &Hillor. Eccl.

(0) Iidcm&P.Dii-
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vers zeggen van hem, d.\t hy zig, in Arabic, van Chriftenen hcefr ha-
\['J^:

ten onderwyzen , dog zy noemen daar tcc loutere ketters, naameijk,

Jobannes Antiochtnus ,eeo Arriaan, Sagtus >een Munmk en Nejtottaan, zjneteer-

cn iïaira, ven Jacobit. "Waar by men nog twee 'Joodcn, Phineas' en .

,<r:i '

d/./.v , voegd (/>) Nu hadden al een goed deel y^; ,•.'£/>/w , die men Korct- Godsdimft

(cfr .'t;; noemdej de meenigte der Heydtnfcht Gooden verhuren, en eencn i.

God alh innen te eren, ook de befnydenis gehouden, als Ifmacls ^'cUl '

nakoomelingen , de opltandinge gelooft , veele aalmocflcn en gebeeden
uin, en verder, in 't uytterlykc, vel beeter ais de Chriftenen zelfs,

gekeft. \\ aar door ze ook des te driftiger waaren , om iets nieuw s aan

te neemen. Am deezer Koreifchiteu hoofd-plaats, Mc ces. , in 't woelre Muha*.

Atabie t maakte hy eerft zyn gevoelen bekend. i\iaar, doordiende £'
1

rnaarafte hem wilden vatten, zoo week hy, met zynen aanhang, in n«ratdi

'r Jaar 6*2 , naar Medina. Van welke vlucht \a\\ Muhammed,de, Tinken
vU,fi1,

haare Jaar reekeninge beginnen, die zy Hegira hecten. Te Medina nu Hegu».

kwaamen Vr al geduuxig meerder menichen by hem , alwaar hy ook een
-1 deel van zynen Aïcoran vaardig maakte. Waar op hy, na het vcr-

l< op \\n acht jaaren , met de zyne , Mecca innam , gelyk ook hier na, vord

gantlch Arabic , en zeekere onder-Overigheid over zyn volk zette. De
"

oorzaaken, waarom hy zulk een grooten toeloop bekwam, mochten wel °°™*
a

zyn , om dat hy een ieder in zyn Godsdienfl: , en geweetens vryheid ,

het blyven, en alle woorden-twift op lyfftrafiè verbood; waar teegen 'er,

onder de Chriftenen , niets anders als louter gekyf , kettermaaken , fchel-

ded , en vervolgen in zwang ging. Zoo dan , dewyle hy de veelheid

der Vrouwen toeliet , en aan de zyne alle lichaamelyk genoegen , in en

na dit lecven , toezcyde. Door deeze en diergelyke middelen , hebben
zyne navolgers, de Chalifen y

neevensde S'arazynen, binnen de honderd
jaaren na deeze geringeli aanvang, geheel Afnca, daar na het grootfte deel

van Afie, en eyndelyk, ook, in de volgende eeuwe , geheel Spanje in-

genoomen. Alzoo, daar de Turken in 't eerfte , als een geheel volk, P" Tl,r"

t

Heraclius , teegen de Perfiaancn , dienden, daar na de Sarazynen (na gang-

dat deeze 1 i , onder Ottoman , hadden ingenoomen) hebben zy
haar ten laatften, onder haar eygen Veldheer, zoo groot en ontzaggelyk

gemaakt, dat ze cyndehk, in de elfde eeuwe, de Snr?z*.nen t'eenemaal

onderdrukten , en den grond tot haare eygene nieuwe Monarchie ley-

den. (q)
_

6. Aangaande Mtthamrncds leeringen, daar in koomen ook de meefte ***»*»-

Schryvcrs niet over een, ze zyn ook niet t'eenemaal zoo onzydig:de ou- ringe*

de, die toen ter tyd met haar geftreeden hebben, ftellen dit daar van: Hy
hadde van de "Joodcn geleerd , dat 'er een eentg God is , fan de Arriaanen,

dat het lVoord en den H. Geeft gefchaapen zyn. Van de Ncjioriaanen , dat

ten menfeh , naamelyk, de menjehclyke nat uure van Chriftus , aangebeeden

moet werden. Van Chriftus , dat hy het Woord Gods was , gelyk ook

ZMiGcift; maar dat hy gefchaapen , en een Dienaar was , en van Maria,
zonder zaad , gebooren. JVant het woord Gods en de Hcylige Geeft , was
in Maria gekuvmen, en hadden Jefns geteeld, als een Profeet en Dienaar
Gods. De Jooden nu hadden deezen wel willen kruyeigen , dog ze
hadden maar alleen zyne fchaaduve gevangen , genoomen en gekruyif.

Dog Chriftus was niet gefiurvcn , maar God heeft hem liefgehad , en in

den heetnel opgenoonun. (rj Zoo veel bekennen de Schryvers zelfs wel
N n n 3 van

(/>) P. Diaconus. Zonaras. Damafccnus Hxr. 101. Barthol. Edeflcnus. Confut. Hagaren. ap
Te Moyne Var. S. p. 302. Euthvniius Zigaknus &c. (/) Leunclavius. Houingerus. Warnerus
ie rebus Arabum sp. Spanhemium. H. L. p. c 7
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rocDcc*
van nem ' wanneer ze hem willen weederleggen. Daar by gedenken ze

ny bc 00 k> dat Muhamrned met den fchyn van godzaaligheyd de lieden hadde

fuchru
bedroogcn , en van de Chriftenen afgetrokken , en ze bekennen daar

ncnen. meede , dathy, in uytterlyken fchyn vroomer, als de Chriftenen, ge-

leeft heeft, welke, in blinde trotsheid op haaren Godsdienft , in alle

Er»crt2i;; fchande en zonde zich omwentelden. Insgelyks ergeren ze zig ook daar

over , dat de C lm/tenen van de Mahumetaanen voor Afgooden-dienaars

werden gehouden, om dat zy het kruys aanbanden. ($) Waar uyt men wel
ziet , hoe zeer deeze lieden zig aan de zorgeloosheid en afgoderye der

valfche Chriftenen geérgert , en in haare meeningen , zig daar door vaft

gezet hebben, door dien zy, by het uytterlyke weezen der Chriftenen

niets beeters gevonden hebben , als zy , in haare leere meenden te heb-
ben. Dat zy van Chnjlus zoo veel bekend hebben , ziet men ook uyt
haare eygene woorden , wanneer ze , in haaren Alcoran , de Wysheid,

zynst«- het Woord en de Geeft Gods noemen. (7) Ook , wanneer daar in alzoo

vanch'r
1

? werd gefprooken , O Maria , God zend u een goede boodfchap door zijn
ft"s. Woord ,dat uyt hem is , zijnen naam is Mejjias of Chriftus Jej'us , een Zoon

van Maria, die magtig is, in deeze en in de toekoomende weereld^ewysfte,
enz. (jij Zoo dat een zeeker Arabifch Schryver van Muhamrned fteld,

Dat hy aan de zyne ook hadde bevoolen , dat ze gelooven zouden aan de

Propheeten en Apoftelen, en aan alle de boeken, die tot haar gezonden naa-
ren. Insgelijks ook, dat Chriftus , de Zoon van Maria, een ZooneGodsis,
zijn Woord , en zijn Afgezant. Hy hadde ook de Wet en 't Euangelium
voor waaragtig erkend, (x) Andere aanmerkingen hier by te maaken,laat
my de kortheid nu niet toe. Dit is genoeg, om te zien , hoe waarach-
tig, of niet, dikmaals het bericht van die geene is , welke men, aan de
zyde der valfche Chriftenen , t'eenemaal als vyanden handeld en be-

fchryft. Ten minften bekend de Alcoran, dat ook de Chriftenen by haa-

re gezintheid, heel wel kennen zaalig werden, (y) Waar uyt men dari

ziet , dat Muhamrned van de gewisheid der zelve t'eenemaal overtuygd
geweeft is.

Degroni 7. Wat nu zyne overige leerpunten aangaat , zoo was dit het hoofd-

je"
*yn*

bedrog daar in , en een teeken, dat Muhamrned maar alleen gezogt heeft

om zich zelfs daar door groot te maaken , wanneer hy begeerde, dat

men hem , zonder eenige verdere beproevinge of onderzoek , zoude ge-

looven. Waar door hy ook verbooden heeft, de heylige boeken te lec-

Fygege- zen. (V) En alhoewel hy Aiofes en de overige Auteuren der Schriftuure,
"2 ' zoo wel van 't Oude als Nieuwe Teftament , voor goede en heylige man-

nen heen laat gaan, (a~) zoo geeft hy dog zeer veele dingen , zoo wel

in geloofs- als hiftorifche punten , voor , welke die alle reegelregt tee-

gen loopen. Waar door men ook zoo veele belacchelyke fabelen en

fprookjes uyt haare boeken weet by te brengen, die ook dikmaals nogal

erger gemaakt werden , als ze in haare boeken zelfs ftaan, gelyk als wel

ligt beweezen zoude konnen werden. In 't gemeen telt men de volgen-

de punten onder haare grohd-ftellingen , welke echter meeftalle inpleg-
vmMaho- tieneeden beftaan : Muhamrned is Gods Afgezant en Propheet : waar
met* *-"*

by het nogmaals onzeeker is , of hy wel booven Chriftus van haar werd
gefield, gelyk men in 't gemeen voor geeft ; en daar veele Chriftenen

zelfs belyden, dat Muhamrned Jefus voor de grootfte, befte en hoogfte

Propheet heeft gehouden, en hem booven alle fterffelyke menfehen ge-

zet.

(s) Alcormuis Azoara iv. xi. & xxix. it. Eiuhymius. Zigabemis. {t) Azoara ui. («) Az.

xxxi. (x) Elmacinus lib. I. Hi(L Sarac. i. ap. Hottingcrum Hilt. Oriënt, t. c. 3. (yj Azoara
1. & xii. Eiuhymius. Barthol. EdelTenus 1. c. (z.) Azoara xm. (<») Az, v. xi. xxi. lxsi.
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zet. (b) Waarom ook ecnigc hem zelfs maar alleen voor een Ketter en jmtxS

Chnden aanzien , en onder de Amaanen en Manicheeërs willen tel-
"

len, (c) ten minden laatcn zy een ieder by Zyncn Godsdiend, en ze

dwingen niemand tot de haare. Waar meede zy al weedcrom de Chri-

ftcnen befchaamen. Verders heeft Muhammed van de zyne begeert; »«t«>è«

„dat ze God met de hoogde eerbiedigheyd zouden dienen, aanbidden , wnMah".

„en pryzen. Dat ze op zeekere gezette tyden , en ten minden, vyf-
meC'

„maal des daags moeden bidden, en ook zoo veel maal des nagts. Dat
„ze ook in de neegende maand , of Ratnadam , doorgaands moeiten

„vaden, en zulks wel den gantfehen dag door : dat ze ook altyd aau

„den armen aalmoefTen moeten uytdeclen, en het vierde deel van haare

„ goederen weg fchenken ; en ook veele werken van barmherrigheyd

„doeo$ dat ze geen woeker moogen ncemen, en alles geduldig moeten
„lyden : dat ze voor alle weldaaden dankbaar moeten zyn, inzonder-

heid tecgens hunne Ouders, Leeraars, en diergelyke. Hy heeft ook
fcherpe draden op alle zoorten van diefdal , meineedigheyd , ligtvaar-

digz weeren, overfpel, doodflag, laderinge , gierigheyd , valfehe ge-

tuygenis, en andere zwaare misdaaden, geiteld. De dronkenfehap, en

den wijn > heeft hy t'eenemaal verbooden, gelijk als dat ook de reys-be-

fehryvingen van alle tyden te kennen geeven , dat ze by de Turken veel

meer tucht, vroom heyd en opregtigheyd , hebben gevonden, als mid-

den onder de Chridenen : en Luther zelfs zegd zeer dikmaals , dat ze

vroom en opregt zyn , en wel voornaamentlyk , haare Prieders, enz.

Hier teegen hadde hy weeder toegelaaten, de echtfeheidingen , de veel-

heid der vrouwen , en de geweldige maniere, van door de waapenen al-

les uyt te voeren. Andere punten laate ik na hier aan te wyzen, die men
ook in den Duitfchen Alcoran zelfs met kleene moeyte kan vinden.

8. Daar hy nu op deeze wyze van Chriflns veel gehouden , en hem
zelfs iets boovenmenfehelyks en Goddclyks heeft toegefchreeven , zoo
wyd als zich zyn begrip uytftrekte, zoo moet men zig dies te meerder

daar over verwonderen , doordien de Chridenen zelfs in haare eygene

leere onzeeker, vervallen , en t'eenemaal onznyver waaren , dat hy echter

in haare leere nog alzoo veel voor goed erkent, en niet door het erger-

lyke leevenvan dezelve, gantfeh t'eenemaal te rugge geftooten is gewor-

den. En dat wel dies te meerder nog, hoe onbedagter en ongerymder De r

de Chridenen dikmaals de Muhametaanen beieesenden j tot een voorbeeld ,
»eederl

'
?-

de Muhametaanen pleegen zig in t gemeen voor alle loogens te wagten, *<*u.

gelyk als het licht der natuure zelfs zulks ook leert, en wat ze ook voor

fabelen in haare boeken mochten hebben , hier van waaren ze niet anders

overtuygt-, deChrifteneninteegendeelfchaamden zig niet, de alderlader- vaifcheb*;

tykfte loogens zelfs haar opentlyk, en vlak teegen haar beeter weeren, ^
hul<li-

aan te wryven. Die nu de vertellingen der Griekfche opfnyers teegen de B«»si>a«.

Hidorifclic waarheyd wilde dellen, die zoude ontallyke voorbeelden daar

van vinden. „Alzoo hebben de Chriftenen in 't Doften een Teftament , verdicht

„na haar eyge voordeel en verlangen, verdicht , en voorgegeeven , dat
Teftj™nt

,, Muhammed het heeft nagelaaten. Daar in nu misbruyken zy den hoog-

„ waarden naam van God zeer laderlyk, naamelyk, als of Muhammed
,

„alle menfehen , byGod, alle Engelen, en Heylige, bezwoer, dat ze

„dog dit zyn Teftament voor vaft zouden houden , hy zoude haar ook
„daar in toegezegd hebben, dat hy en alle zyne nakomelingen, haar en

„ haare

(£) Petras Cluniacenfïs lib. iv. cp. iy. & lib. adverfus cos, quidicont, fe minquam Chrillum
Deum dixifle. Sabcllicus Enn. nx.lib.6. ((') MartiUres Kicinus de Chrilt. Relig. c. 12 Jac.dc
Vitriaco HiÜ.Or. lib. UI.
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^"dcc '> naare Kerken , Kloofters , en Bcedevaarten , zoude zeekpr houden,

„naaren Godsdienft befchutten , haare vyanden op 't heevigfte vervol-

3, gen, geenen tol altoos haar opleggen , geene Kerken verwoeften
,
geen

„Biflchop verdryven, geen Chnfleu eenige fchattinge afvorderen» maar
„dat hy haar in teegendeel in alle liefde zoude eeren , en voordeel aan-

doen, enz. Al wie nu hier teegen zoude zondigen, die Zoude het ver-

„bond Gods, en zynes Propheeten, breeken , en daar door ook van alle

„genaade t'eenemaal verfteeken zyn. (d~) Dit Tejlament nu heeft men
ook eerft in Europa, ds iets waarachtigs, alomme vertoont : (e) maar de

verftandige hebben het bedrog wel haaft gemerkt , en zich over deeze

botte leugen gdchaamt.
(f)

Wat hem nu wel anders, in leere en leeven,

dikmaals voor openbaare valfche dingen werden nagegeeven , valt al te

fchuUH-
bc' wydloopig om hier op te tellen. Om daar nu maar eenige weynigekor-

gingcn. telyk van aan te roeren > Een zeeker Man fchryft , dat hy en zyne lands-

lieden een fchandelyken afgoodendienft aan Venus te Mecca hebben be-

weezen. (g) Daar doch ieder een heel wel bekend is , dat ze groote

vyanden van alle Afgoodendienft zyn geweeft. Een ander wil hem voor
een toovenaar aangeeven, (b) waar teegen hy doch zelfs, in den Alco-

ran, protefteert , en zyn onfchuld hier ontrent verklaart, (i) Veele heb-

ben van hem gezegd, dat zyn doodkift in den Tempel te Medina , nu
nog in de lucht hangt, (k) Andere dooien in de plaats , en zeggen dit

van Mecca , (/) en wat 'er van diergelyke beladingen meer is. Welke die

zaaken dog niet goed konnen maaken , maar wel , de gewoonte der

valfche Chriftenen aanwyzen, hoe dat niemand ooit ongelaftert vanhaar
is afgekoomen , alhoewel, zonder dat , zyn bedrog zonneklaar genoeg
geweeft is. Al wie nu de Schryvers hier over meerder te zaamen haald

,

die zal ook nog al meer beschuldigingen teegen hem konnen vinden , Cm)
en wel inzonderheid konnen merken, hoe ellendig, duyfter , ja belach-

chelyk, zy dikmaals den armen Muhammed weederleggen , waar door
ze dan ook het Chriftendom maar meerder te fchande gemaakt heb-
ben.

schcurin- 9. Om egter met deeze Hiftorie van Muhammed eenmaal een eynde
MuSamme- te maaken, zoo zal ik nog iets van haare fchearingen en fecJen in 't korte
daanen.

zeggen . Want, wanneer Muhammed, in 't jaar 63 1 , in 't 63
ite

jaar zy-
nes ouderdoms fturf,zoo hadde hy zyn fchoon-zoon AU, tot zynen na-

volger in de Regeeringe genoemt, dog zyne drie Zwaagers, Omar, A-
othmin. bubiker, en Othman, tuften toe, en maatigden zig de heerfchappy boo-

ven AU aan. Na haar dood was 'er altyd meer en meer oneenigheyd
,

door dien de zoon van AU, Chafan, en deflelfs naakoomelingen , van
de eene partye , voor de rechte navolgers van Muhammed wierden ge-

houden, waar onder hier na de Perjiaanen van Ifma'el Sophiwcl de voor-

naamfte zyn geweeft. De overige nu hielden de genoemde Omar , Abu-
beker , en Othman, booven AU, gelyk daar waaren de Sarazynen, Egyp-
tenaar*, en Turken. En deeze beyde fecten zyn weederom allengskens

in

(d) Teftamentum Muhammedis editum per Joh. NilTelium Arab. dein Lat. per Gabr. Sio-

nitam Parif. & Lugd. Bat. ióff. item per Jo. Fabricium Roftochii 163S. (e) Gabriel Sionita
ibid. Armeni ap. Brcrewodum Scrutin. Relig. p. 113. (ƒ) H. Grotins ep. ad Gallas p. 2^9.
Hottingcrus lib. II. Hilh Or. c. 2. Spanhemuis A. F. p. 609. (jx) Vinccmius Speculo Hill. L.
xitii.c. 60. (h) Jo. Simoneta lib. iv. Hilt. c. 34. (»') Azoara ^4. {k) Laonicus Chalco-
condylas. lib. 1 1 1. Hilh Hugo Linfchottanus Itiner. Oriënt. 4. & alia Irineraria. (/) Baronius
Spondanus p. 683. Conf. Pocokius Hill. Or. {m) Vid. praeter Grxcos, Thcophan. Cantacu-
zenam KCedrenum. Theod. Bibliander. Apol. pro Alcorano: editione Hermanhi Dal mats Sum-
ma doÜrins Muhamm. Vo!aterr3iius de Muhamm. Elmacinus. Leunclavius. Hottinger. 11. cc.

Wilhelm. Schikardus Prscf. ad Tarich. Gabriel Sionita. Comm. de Arab. Forbelius Infcr. iv. c.

ï'7. Pocokius. Erpenius. Thevenochius &c. ac impr. Anton. Gcropoldus in Muhamctifmi Arca-
nis. Vcnetiis ióSó.
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in 70 andere verdeeld geworden , en hebben , over meenigerleye mee- \"iJi?c \

ningen, inzettingen 3 en ceremoniën j onophoudelyk met elkandercn ge-

twilt, eeven gelyk het by de Itrydigheeden onder de Chriftenenen Hey-
denen altyd is toegegaan, daar men geenzins de waarheid van God zelfs

gezogt heeft, (nj En zoo veel is van dit volk voor ditmaal genoeg. In

de andere Heydenfche plaatzen dan hadden de arme menlchen, eeven zo
wcynige goede aanleydinge en voorbeelden van de vervallene Chrifte-

nen, ja veel meer ergernis, verlcydinge, en verblintheyd. Dit noemde g<

men dan nog al bekeeringen , wannéér deeze of gcene volkeren , onder deruójX

liet jok van den Paus , en van de Geedelykheid , gebragt, en tot ontal-
ncn '

lyke bygcloovighcedcn en afgoderyen, aangevoerd wierden. Alzoo had ty&m-

nógj inde voorige eeuwe, Gi enorms de groote , den Munnik Augujlinus pïmdom

jn .
.

< nden , die, beneevens Laurentiv.s Mellitus, en andere, u a£
%c ~

111 't c ,g(che Ryk, den Koming Ethelbert , door toedoen van zyne
Gemalinn !>a, met het andere volk doopte. Waar by dan deczen

Avgvfiinus vel haalt liet zien , wat hy daar door gezogt hadde, door
dien hy zich zelfs van den Paus , tot Aartsbiffchop van Cantélberg liet

beveiligen, en na zijn eyge believen, met de uikomltcn ^en andere voor-

deden , handelde, de Gemeentens mogten daar toe verdaan of niet. (o)

Gcli|k als hy dan ook, met de andere zoo genaamde Apoftelcn, al vroeg

aanving, niet alleen over het Gemeene Volk, maar ook, over deHooge
Ovcrigheid zelfs, teheerfchen, en grouweli|k te tyrannifeeren. Want
men meet nog aanmerken , dat deeze geenzins de eerde geweelt zijn , die

de Heydenen in Brittanme bekeerd hebben, gelijk a\sdePapi/lenv/el voor-

en. Maar het was al in de vyfde eeuwe gefchied, en, in de dezelde

eeuwe, heeft men al veele narichtingen van de Engclfe Chrijtenen. ("/>)

Deeze oude Chriltcnen nu hadden nog veel van de eerde eenvoudigheid

behouden , en weederfpraaken alle die nieuwe aaperyen, welke de Panf-

felyke Afgezanten meede bragren. (^) Daarom moeden ze ook, niet al-

leen Ketters heeten , maar deezen Aitgi<[tinns ,liet zig ook opentlijk tee-

g:n de LJiffchoppen ontvallen , Vat , wanneer ze van hen als Broeders

,

g 'enen 1 nedt tmiden hebben , dan zonden ze van hen , als vyanden , oor-

l 9 te iv. • hebben. Waar op ook de Munnikken den Kooningop-
hitften, dat Hy alle die lieden liet vermoorden , tot op 50 na, welke

geweeken waaien, en zulks wel alles, volgens deuytfpraake van Avgn-
Jlinus zelfs, (r)

10. En eeven zoo maakten het deeze fchoone Apojlelen op anderd

plaatzen al, daar ze maar dorden nedelen : want zy graafden altyd ver-

der en verder, en de genoemde Ethelbert moeit ook zynes Sufters-zoon

,

Sigebert , Kêoning der Ooft-Saxen , tot denChriflen naam bereeden. Die ooit.

dan ook meende genoeg gedaan te hebben , toen hy dat groote en ruime

Kerkgebouw te Wefimunfter dichtte , en aan den Apoftel Petrus toehey-

lie;de. fsj En alzoo wierd dan eyndelyk, allengskens de gantfche heer-

fchappve der Engel-faxen , door allerhande geleegenheyd en prikkelen,

aangelokt, om de Paapfche Geefielykheyd haar geld- en eer-zucht, nce-

vens de buyk, op te vullen. (V) Hoe ellendig en kragteloos nu alle haa-

re leeringen zyn geweed, zulks is met meedelyden, onder anderen, ook
uyt den brief van Ai'giifttnus aan Gregorivs te zien , daar hy zoo veele

honderden mylen verre, eerd na Rome , over de armde dingen, een

vraas; ging doen ;
gelyk als, by voorbeeld, hy vroeg, Of men eenz^an-

1. Deel O o o gere

(») Vid. Autorcs cit. (o) GregoriusM. L.XII. ep. if. (/>)GalfridusMonumetenfis.Gi1das.

('jcdaLib. i.H.E. (f)
Galtridus lib.Il. c.12. (r) B'.-da lih. n. cap. 2. (s) Balseus Cent. t.

1 Sigebeno. (/) Beda. Hcnricus HumindonienlïsChrun. Angl.
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de lieden aan de Prie-

Jerlandcrs.

V'illebmr-

dus.

OjIIus.

Andere
D lytlche,

Küunus.

Groote
gromv-
zaamheid
c::egen de

Jooden.

geve vrouw* rnogt doopen? hoe men de giften , ivdk

fiets brasten , ter deege verdeelen zonde ? vsat 'er "jan de veelerleye aart

der ALfie waar te neemen was ? wat voor ooete men de dieven zoude op-

leggen? en diergelyke beuzelingen meer. (11) Waar toe ook alle die

fcïiandelyke menfehelyke inzettingen en invallen gehoorden , waar mee-

. de de arme geweetens der menfehen , van de geld- en heerfch-zuchtige

Geeftelyke geduurig verlinkt wierden , die ik echter onnoodig, en al te

verdrietig achte om ze alhier op te haaien. Verders reekentmen ook op

deezen tyd, onder de nieuwbekeerde Volkeren , de Engel-faxen aan de

Zeekanten , tuflehen de Elve en den Rhyn-ftroom , gelyk als die van

Frie /land, Holland, Gelderland, enz. De voornaamfte bekeerder deezer

volkeren, is in hét begin van deeze eeuwe geweeü. [Fillebrordus ,Clemens,

met nog 12. andere, die ook, tot een loon van zynen arbeyd, Bijfchop

van Utrecht wierd, daar hy van de Paus Sergius heene gezonden wierd.

Hier toe nu hielp hem Pipmus , den Koomng der Franken, die ook hier

na den Koonrng der Friefen, Radbodus, verjoeg, om dat hyzig niet wil-

de laaten doopen. (x) Gallus de Scholier van Colnmöanus , daar in 't voo-

rde Boek van is gedagt, kwam ook in deezen tyd uyt Frankryk inSie/it-i

zerland , die echter niet , eeven als die andere valfche Apoflelen, groote

Bisdommen en Prelaatfchappen voor zig gezogt heeft , maar die gaarne

in de eenzaamhevd leefde, waar van ook nu nog de Abdye van St. Gal-

len zvnen naam Voert, (y) Florentius , Kiltanus , 'lolonatus , en meer

andere leerlingen van Columbanus , zyn al verder Duytfchland in getrok-

ken, en hebben, onder de Franken, IFejlfalwgcn ,Beyerfche , Siï'aaben,

en andere, haare meeningen zoo wel als haarevoordeelen beveiligt. On-

der welke Florentius te Straatsburg , en Kdianns te IFurtsburg , Bijfchop

wierd, en zulks welaltyd, door de eyge fchikking van den Paus, van

welken zy dan ook te yooren verlof en onderftand moeden haaien , by

aldien ze anders hier na een Bisdom , en andere voordeden , daar van

wilden draaien. Uyt welke omllandigheeden alleen een verftandig Lee-

zer zoo veel neemt , dat hy geen meerder verhaal van nooden heeft.

Zoo verkeert gingen dan de Chriftenen met de arme Heydenen11

Op het

aanhitzen

der Gee-
Itclykheid.

In 'c

Ooiten.

en no<? al veel flimmer met de Jooden. Deeze wierden ook, door

het harde onthaal der Chriftenen, en weegens haare eygene veelvuldige

boosheyd , dikwils daar over aangeklaagt , dat zy veel onruil veroor-

zaakten. Doch dit alles was niet eens te reekenen teegen de barbarijche

wreedheid, die de Chriftenen teegen haar in 't werk (lelden, ofze (choon

zio" zelfs voor ziende, en de andere voor blind hielden. In 't begin be-

loofde de Keyzer Heraclius, aan de Jooden tejerufalem , dat ze aldaar

veylig zouden moogen woonen , en hy nam ook veele gefchenken van

haar aan. Maar naauwelyks hadde hy den Biflchop en de Kerkelykege-

fprooken, of die lietqn hem niet met vreede, voor en al eerhy aan haar

vero-unde, om met de Jooden na haaren zin te moogen om fpringen. Ja ,

dat'nog fchrikkelyker is , wanneer de goede Keyzer zig op zynen eed

beriep°, maakten ze hem wys , dat dien eed gantfeh niet te beduiden

hadde, en dat ze jaarlyks maar eens voor deeze zonde zouden vallen , en

dat daar meede alles zoude geboet en voldaan zyn. Hier op liet dan die

bloedgiericre Geeftelykheyd haaren toorn teegen dat ellendige volk los

,

zoo dat zy de Jooden , zonder eenig onderfcheyd altoos, gelyk het vee,

flagteden en needermaakten. (V) Deezen Keyzer beval ook, op het aanhit-

zen der goddelooze Geeftelykheyd , dat alle de Jooden , zelfs teegens

haaien

(>>.) Grcgorius M. xn.ep. 31.

To. 11. p-MJ. Elmacinus P-*78

Balxus. (x) Sigebertus.

&Achmet lbnEdris. p. 17$-.

(z) Eutychius Batricidcs Annal.
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haarcn wil en dank, gedoopt zouden moeren werden. En dit was hem
t

T" r

ü™;.;

nog al nier genoeg, maar hy fchreef nog daar en boovcn naar Vtankryk,

aan den Kooning Dagobert , dat hy aldaar ook eéven zulk eene tyrannye

zoude onderneemen. (a) En ais de Joodcu uyt Spanje daar hecne kwaa-

men vluchten , zoo wierden ze aldaar met de grootite vervolgingen vcr-

wcllckomt, zoo dar ze zig by na nergens witten te bergen. Want, in

Spanje maakren her die valfcheyveraars noch het alderergfte. Men vind, ««spanj».

in de Spaanfche Handveften , en reegekn, of canon'es der Conalien, ver-

meld, dat alle de Jooden, welke haafe kinderen niet rerftond lieten doo-

pen , met hondert harde (kagen , verbeurtmaakinge van haare goederen, 2™"" nJ

en uyrbanninge, zyn geftrak geworden. En deeze alzoo gedwongene
menfehen , heeft men weederom , met onbedenkelyke ftraffen , gemar-

telt, opdat zy niet weeder af zouden vallen, (b) Ja zelfs, wanneer

men haar., op het eynde deezer eeuwe , over eene te zaamenzweeringe

reegen de Ivegeeringc, bcfchuldigde, ftrafre men haar niet alleen op het

grouwelykfte , maar men maakte haar alle nog daar en boovcn tot eeu-

wige flaaven , beneevens haare kinderen , mer welke men eene grouwe-

jyke geweetens-dwang oeflende. (V) Ja de Geeftelykheid dwong zelfs

die Kooningen daar toe, dat ze, by deintreede hunner regeeringe, moe-

iten zweeren , geene menfehen alroos in Spanje te zullen gedoogen , die

niet Catholyk waaren , (d) waar van ik nu geene getuygeniflen meer hier

ter plaatze zal oph'aalen.

(a) Grcpor. Turon. xi.c. 65". Lcx H„raclii in Jure Grientali. (b) Concil. Toletanum ix.

c. uit. & iv. c. $7. y8. vi. c. 3. xvi. c. 1. xvu.c.8. (0 Concil. Tólet. xvn. cap. 8

(
t) Tukt. v 1.

HET TWEEDE HOOFDSTUK.
Van den inivendigen toefiand der Kerken.

§ 1.

NAdemaal dan de Paufen van Rome zich , uyt hunne eygene anthori-

ti yt , tct algemeene Hoofden der Kerke hadden opgeworpen, zoo
beginnen wy nu ook billyk van haar , alhoewel met zeer weynige om-
itandigheeden , nademaal dit alles van andere nu reeds al zoo dikmaals,

en zoo grondig, voor heene is aangeweezen. De fchrikkelyke verdorven- ® 3 ° s

d

'"~

heyd uyttede zig nu doorgaands al by alle Paufen , en Gregoriv.s hadde PaufoD -

nog naauwelyks het hoofd needergelegd , die nog al een weynigeerlyk en

fchynheylig was, of hier na volgden voort zulke Paufen, die haare grou -

welen opentlyk ten toon (lelden. De eerfte navolger dan van Gregorius ,

genaamt Sabinianus , was een recht fchrikkelyk en boosaardig ondier , sibmianus,

die ook niets altoos van de inftellingen van Gregorius wilde lyden, en

die alles aan hem laakte. Ja hy wilde zyne fchrifren zelfs gantfeh niet

gedoogen, die wel niet zonder gebreeken waaren, en begeerde, darmen
ze zoude verbranden , voorgeevende dat 'er veele ketteryen in ftonden.

(a^j Hy hadde ook zulk een fchandelyk leeven geleid , dat hem eynde-

lyk een fpook, in de gedaante van Gregorius ,is verfcheenen, waar over

hy, van vrees en fchrik, is gcltorven , gelyk als de Hiftorie Schryvers

alle bekennen, (b) De volgende Paus , Bonifacius de derde , wierd tot Boni&óuj

den openbaaren Antichrifi gereekend, door dien hy, in 't Jaar 606, zig vLhe%
zelfs, van den Keyzer Phocas, tot een Opper-JHoojd van alle de Gemeen- b"„ v

p™fcr

O 00 2 tens *"•««»

(<*) Onuphrius p.27. (l>) Idem & Analtefius P. Diaconus. Sigebertus.
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tDcc
tem' ^et vei'klaaren , gelyk als hier boovcn nu reeds al gedacht is. (f)

Dit nu hadden de voonge in lange niet konnen verkrygen , daar de

andere Keyzers nog altyd haare eygene Patriarchen neevens gefteld ,

en Mauritius Gregorws een nar genoemd hadde , om dat hy , om
zommige woorden zulk eenen langen ttryd voerde, (d) Het welke

dan de huychelaars zoo zeer verdroot , dat ze meenden , dat Mauritius

daarom alleen zoo zwaar geftraft geworden was , om aan andere tot een

fchoufpel te verftrekken, hoe dat zelfs de grooi e Henen zoo ootmoedig tee-

gens de Priejlers behoorden te zyn. (e) Na dat nu den tymn en bloedhond

Phocas deeze uytfpraake eens gedaan hadde , zoo zette hem deezen Bo-

nifaaus zelfs in een Roomfch Synode , valt, en hy gebruykte ook hier na,

in het vervolg, deezen terra t teegens alle Biff hoppen : wy willen en be-

itelen dit en dat. (f) Waar meede dan voikoomentlyk alles aan de

menfehen onderworpen wierd,wat Chrifius maar alleen toekwam, gelyk

als Gregonus te vooren ook al hadde gezegd. De Paufen betonden nu
ook, aliengïkens, haare heerfchappye al verder uyt te brevden, en, in

Duytfchlandj Nederland , en Engeland te neftelen , ook de zelve in 't

Oofien zig aan te maatigen. Waar door dan de fcheuringe , op deezen

tyd, tuflehen de Griekjche en Latynfche Kerken , op een nieu weeder aan-

ging, en daar na, in beyde de volgende eeuwen, in het grouwelykftege-

kyf en twift, t'eenemaal uytbrak.

2. Wat nu de Panfen al voor moetwil , hoogmoed, tyrannye, gierig-

heid, Simonie , of geeftelyke amptkoopinge, en andere fchandaalen , be-

dreeven hebben, na dat ze, op deeze wyze , volkoomene heeren voor
zig geworden waaren , zulks is uyt alle de blaaderen , van oude en nieu-

dc
r

K.tom- weSchryvers, genoegzaam te vinden, (g) En nadien de overdaad en
fche stoel, flemperye in den hoogften tbp by haar opfteeg, zoo gefchieden 'er ook,

by de verkiezinge der Pauzen dikmaals veele grouwelyke ftrydigheeden

,

gelyk als 'er dan eene voorviel , by de verkiezinge van Conon , alwaar

een van de Geeftelykheid , en ook een van het Leeger , verkoozen wierd

,

zoo gantfeh verwerd ging het toenmaals alles toe , dat de Schryvers dit

voor een heel gewoone zaak hielden, (h) Na Conons dood viel 'er nog
al een veel flimmer gekyf en twift voor , om dat Theodorus en Pafchahs
te gelyk daar na ftonden , en dat een ieder een gewifle plaats in de ftad

innam j dog de tweede kreeg , met geld , den Gouverneur van Rome op
zijn zyde. Ook bleeven beyde de partyen zoo hartnekkig teegens mal-

kandcren liaan, dat eyndelijk de meefte een derden, met naame Sergius3

opwierpen. Maar, door dien Pajchalis niet wyken wilde , en men hem
daar en boven nog van tooverye,en andere booze ftukkenbefchuldigde,

zoo floot men hem in een Kloofter, endatop het oordeel van den Apoftel
Aanwas Pgtrtis zelfs , zoo als men het de naamg-af. f;) Zulke onluften »af het nu
der Paufle- > O \ s C?

ïyke ty- by de Roomjche Jloel ,daar de Satan toenmaals opentlyk op woonde. Die
geene nu , welke het getuygenifTe der waarheyd hier van hebben byge-

bragt, hebben ook al voor lang beweezen , met wat voor llreeken en

middelen de Paujen zig altyd geduung vafter gezet, en ontzagchelyker
r>oor de eemaakt hebben. Een van hunne kragtigfte vonden was die van de
iun. Munnikken , die den Paus meer als het iterkfte leeger , te pas kwaa-

men , om alles voor hem uyt te regten. Want de Munnikken liepen in

alle Landen om, onder voorwendzel van de lieden te bekeeren , en ze

preezen een ieder den Paus aan , als Gods Steedehouder , die alles in

han-

(c) Anaftalius. F. Diac. Platina. Sigebcrt. Regino. Prumienf. Ado. Aimoinus. (d) Grego'-

rius M. iv. ep. 31. (e) Baionius Aun. DXCV.' n. 2/. (ƒ) Platina. Sigebertus. (g) Analta-

fius. Platina, (b) Anaftaf. (/) Idem.
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handen hadde. Zy verbonden de gëweeteris der menfehen aan zyne nieuwe
J"',,

1
^.'

dwaaze invallen en plegtigheeden 3 ze naamen aan eig de geheele Regee-

finge in't gccllclyk, en meeft ook in 'c weereldlyke, heel vcrmeetelyk,

fchikten zig over al na der lieden hiym , en ze verblinden het arme volk

met ontall)ke aaperyen. Daar door dan kreegen de Paufen altyd eenen

nieuwen aanhang, dar fey alles waagden ,en de gróome Potcntaatcn bra-

veerden. Baicduias de tweede bragt Conjiantinus Pogonatus den Keyzer

in 't Oojlen daar toe, dat hy zyn geheele regt t'cenemaai in de bevelli-

gmge van de Paufjelyke vefkttzsmge , door een openbaar editt aan den

Raad te Rowc overgaf, (k^) Uyt deeze grond nu kwaamen hier na zulke

oneyndige woordcu-twiiren en bloedige oorloogen voort , wanneer de

Euytfchc A'eyzers dit weederom vorderden. Te vooren fpilden demeede

dingers na het Pausdom, op een iedere verkiezingc, aan de Exarchi ot

Kt yzxrlyke Gouverneurs j en andere, wat zy konden, en ze veroorzaak-

ten daar door groote onruit, enfacïien of t'zaamenrottingen
, gelyk als

uyt de Hijtorien van Benedictus de tweede , van Johannes , Conon , Ser-

gtus, en andere klaar te zien is. Het volkoomcn verhaal van alle haaren

handel vak hier veel te wydloopig , en het is ook by onderfcheydene

Duitlchebehryvers genoegzaam te vinden.

3. Dat nu van deeze lieden de waare grond des Chriftendoms t'eene- o»ndi

maal omverre geworpen is geworden , zulks is nu al uyt het verhaal der aêr"»?'

voorige eeuwe bekend, en ten minften daar van openbaar ,dewyl een ieder ,

ud> "

door den Paus , en zyne uytfpraake, wierd verweezen , en dat men , aan

Lhrijius, en zyne leere, of gantfeh niet, of maar om den fchyn alleen,

gedacht heeft. Men moet gewiffelyk verdommen, over den hoon en onbe-

schaamde boosheyd der Geeftelykheid , maar booven alle van de zoo ge-

naamde Apoflelen en Beheerders, wat voor grouwelen zy de arme lieden

,

onder den naam des Chriftendoms, al hebben in de hand geftooken. Wan-
neer het 'er zelfs nog al eenigzins fchynbaar toeging , zoo waaren doch
haare keringen maar alleen zeedelyk gefteld , die ook een Heyden zelfs

wel kon weeren. Tot een voorbeeld , geheele Concüien hebben bevoo-

lcn, dat de Leeraars , aan het volk , als een kort begrip des Ghriften-

doms, zouden zeggen: Dat ét geene Afgooderye mocjlen bedryven, geene

doodjlangen, overjpel, nieyneedigheyd , valfche getnygeniffe , of andere dood-

zonde?! , begaan, en wat zy wilden , dat haar andere zouden doen , dat

?noeJle?i ze aan haaren eevennaafien ook doen. (m) Van het waare Euange- j-uyheydin

Uum wierd niet een eenig woord gedacht ; en, hoe konden het de Lee- vVn"aé

raars ook anders maaken, daar zy zelfs van God niets altoos wiften, en
B)W '

men haar met dwang en ftralfen , tot het leezen van den By bel, als dwin-
gen en flaan moeft ? Daar het op het fynodus heette , Inviti adigantur.

Laat haar , teegen haar wil en dank, daar toe gedwongen werden, (n) Hoe
ongerechtig en boos het beroep by de meefte zelfs ook naar het uytter- $~£?

lyke, geweeft is, hebben wy nu al by de Paufen zelfs vernoomen. In

de openbaare wetten echter , moeft nochmails fchandshalven verbooden

werden, dat geen Onweetende , Landlooper , of Goddelooze geordineert

mocht werden; ook, dat de Biffchoppen daar geen geld van mochten nee- Door^u

men. (0) Gelyk als zulks dan, in Vrankrijk, als een onberifpelykezaak, 6" %

ten tyde der Koomngtnne Brv.nechildis , was ingefloopen , dat de Kerke-

lyke ampten om een zeeker ftuk gelds' wierden verkoft. (ƒ>) YLn,\nSpan-

je, klaagde men opentlykjdatjhoe meer de Simonie ofGeeftelykeampt- simonie.

O 00 3 koo- •

{k) Idem & Onuphrius. (/) Goldaftus. Grotius. Conringius. M.Anton. de Dominis. Caro-
lus Molinaeus dcMonarch. Franc. c. i.pv (>») Conctl.Bracar. 11. c. 1. (») Conc.To'ec
xi.c.ï. (») Tolcc.vii.c. ƒ. Bracar. i i.c. 3. (/>}

\
'iucentius lib.isi n.c.87.
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opinge verbooden wierd, hoe meer zy de overhand nam, (qj ja, dat
men zelfs ook foldaaten tot Priefters maakte, (r'j Die , buyten allen

twyffel, wanneer zy wierden afgedankt , geen eerloozer , dertelder, en
tot luyheid meerder geftelde leevens aart , wiften te bedenken , als een
Paftoors-dienft. Wanneer ze zich nu daar toe eenmaal gezet had-
den , zoo wiften ze hier na niet , wat zy al voor moetwil zouden aan-

rechten. Zy vervielen zoo geheel en al op de grouwelykfte lafterftuk-

ken, die van geene Heydenen , ik zwyge noch van Chriftenen, en noch
minder van Leeraars , te vermoeden {laan , en die zelfs nu nog niet o-e-

meen zijn. Tot een voorbeeld , zy wierden rechte kolmeefters, ze ver-

gaapten zig aan tooverye, ze wierden waarzeggers, en diergelykeenge-
fpuys, zoo zeer zelfs, dat het ook, by oopenbaare wetten, verbooden
moeit werden, Qj

4. Daar en booven waaren ze zoo uyttermaaten ydel , dat ze ook in
eenen geduurigen twift, zoo onder malkanderen, als met de Overigheid,
leefden: gelyk als dan nogmaals daar over geklaagd werd , dat de Bif-
dommtn en leerfioelen vol louteren tauift en roof vaaren , daar ze [loeien

Gods behoorden te zyn. (t) En, als 'er, op de gedachte wyze , Soldaa-
ten tot de Bisdommen gekoomen zyn, zoo kan men wel licht denken,
hoe ze haar zoldaaten leeven , bloeddorftigheid, rooven , en dicfftal

,

wel niet t'eenemaal vergeeten zullen hebben. Daar van daan nu kwam
het, dat men verbieden moeit, dat geen Prelaat zyne onderhoorige Priefters

met flaagen mogt bejegenen, (u) Welk onthaal echter al vry gemeen ge-
weelt moet zyn. Want anders moeft men die Kerken-dienaars zelfs ook
ftraffen voorfchryven , welke zich met geweer by eenen oploop lieten

vinden. (xj Dog de Kerkelyke Overigheyd gaf daar zelfs al veel oorzaak
toe; als, daar Paus Engemus den Biüchoppen beval, dat ze zeekere °-e-

vankenifTen zouden laaten maaken , waar in ze hunne ongehoorzaame
onderworpene konden opfluyten. (yj Welke Pat/Jen zig dan ook in al-

len krygshandel meede mengden , gelyk als Gregorim de groote de ftad

Napels, en andere plaatzen, in het afweezen der Keyzers , met zoldaaten
liet bezetten , en aan de amptenaars aldaar , recht als een Bevelhebber of
Generaal, ordre itelde, hoe ze zich hadden te draagen. (zy Zomtyds
toonden zich de Paapen ook wel als de flimfte oorlogs- lieden, ge.lykals,

by voorbeeld, in Engeland , de Paujjelyke Priefters over den ftryd aan-

gaande de plechtigheeden niet lang difpnteerden , maar van de andere
Munnikken wel 1200 vermoorden , door dien ze den Paus weygerden
te volgen. (^) In Italië verkleedde zich een zeeker Diaken , genaamd
Zeno, in de kryg teegen de Longobarden , in des Koomngs gewaad , en
voerde het leeger zelfs aan, dog hy bleef in den flag dood. Alwaar den
overwinnaar Alachis zig nog beklaagde , dat hy met den oorlog anders
niet hadde uytgerecht , als dat hy een Paap verflaagen hadde. (b) Zoo
los was de Geeftelykheyd geaart, dat ze, uyt d\vaasheyd,en enkele ydel-

heid, zich in het grootlte gevaar begaf. Het welke haar dan ook tot alle

andere moedwil aandreef, daar byzonder by het verbod van den echt,
op het welke de Panfcn altyd meer en meer begonden te dringen , de al-

lerfchandelyklte vuyligheid en boosheid by hen in fwang ging. Zoo dat
ook een Koomng, in Spanj: , genaamd F'itica, ik weet niet uyt wat voor
oorzaaken, de Priefters toeliet, dat ze zoo veele Byzitten mochten hou-
den, als zy wilden. (V) En een ander Koonwg in Italië, Alachis, erger-

de
(7) rokt.xi.c.9. {r) Tolet. iv. c. iS. (OIdcmc.28. (<) Tokt. xï. c. f. («) Bncar.

111. c. 6. (*) Tol.iv. c.44. & ap.Gratianum. c.;3.q.8. (y) Ibid. Dill.' 1 1. Can. Sacerdos.
(z) Grcgor.M.xi 1. cp.24. (a) Btda 1 1. c.2.4. Babcus Cent.i. c. 24. Regino lib. 1. Sigeber-
tus. 0) TheodorusEngelhufius p. 141. («) Fhrygio inCatal.Teft. Ver. lib. vi 1. p. j-gS.



ÏLHoofdft. HISTORIE. 479
de zich zoo zeer aan de Gceftclykhcid , over haare fchmdelyke daaden '"'j^

en ontucht, dar hy zwoer, dat hy alle Vnapen wilde laaten lubben , en
een put met het afgefneedene laaten vullen. (_d) In Spanje waaren ze zoo
onbefchaamd, dat zy haare hoereryen ,opcntlyk bedreeven. En wanneer
ze al van benige • n overtüygd wierden , zoo deeden zy zulks

met gelden , en ze maakten j in haare jynoden , zulke llellingen , waar

er in alles vry door geraakten, (e) Ja het overfpel wierd in

haar niet eerder geftrarr,voor dat ze zich met de vrou van een voornaam
man te buyten hadden gegaan, waar over ze dan ook maar alleen in de
ban gedaan, en afgezet wierden, (f)

5. In haar overige leeven droegen zig de Pricflers nu als de ergfte Losi«vtn

fchurken , en ze konden niet eens meer huychelcn, vcynzen ,ofeenwey-
nig eerbied honden , gelyk het anders nog wel de wyzeis. By haare groot-

fte Feejien en verzaamelingen ftelden zy haar met zulke ongebondene ma-
nieren zoo fchandelyk aan , dat deeze haare buytenipoorigheeden dik-

ma.ils wel de eerlte berilpinge aan haar (als waaren het klcene i'chool-

jongens getfeeft} op de lynoden zyn meeft: nxamelyk, dat %y dog zooniet

zouden woeien , en door hun gefnap en gelag , de Cznamenjpraaken hinde-

ren, of c;-o l:.\d onder malkanderen met zonden kyven. (g) In de huyzen r>«wi.

ging het 'er zoo flim toe, dat men, fchands halven , verbieden moei! ,

dat geen Priefier by de gaftmaalen zoude morgen zingen , danflen, of
iprmgen. (h) Ook, dat ze de vaaren en kelken uyt de Kerk niet moch-
ten neemen, en daar uyt vrceten en zuypen. fi) En, dewyl 'er tot zulk

een welluftig leeven heel veel gehoord , zoo is het daar uyt van zelfs

klaar, dat ze by een gifehraapt, geftoolen, en gerooft hebben , wat zy Gerig.

maar krvgen konden: alhoewel het de Hiftorien ook overvloedig genoeg hc 'd •

te kennen geeven. Om nu maar een Haaltje hier van op te haaien , zoo
kwam het , door de inftellingen der Biflchoppen zelfs doorgaands daar

op uyt, dat 'er, van de inkomften der Kerken , die toen ter tyd al zeer

groot waaren , altyd het eene deel de Biflchoppen , en het andere deel

,

de overige Kerke ndienaars toekwam, (k) Echter waaren veele daar mec-
de nog met te vreede, maar ze haaiden ook het andere gedeelte, dat tot

de gebouwen gefchikt was, na zig, ik zwyge, dat ze aan de armen eens

gedagt zouden hebben. (/) De andere Pnefters leerden die kunlt ook
mccfterlijk van haare Overften, en fcheerden de fchaapen dewolgantfch

fchoon af. Men heeft zeekere narichtinge,dat ze, voor den doop, wan- loo» voot

neer de arme lieden geen geld te geeven hadden , haar altyd eenig pand tfaèmoL

uyt haar huys afnaamen: waar door veele haare kinderen ook ongedoopt sj-

iieten blyven. (m^ Ja, wat aan de Kerken gemaakt , of anders toege-

zegd was , dat haalden de Paapen in haar eyge neft, nademaal zy, gelyk

een zeeker Sjnodus wel duydelyk zegt, van gierigheid heel ingenoomen
waaren. (w) De weereldiche menfehen wiften het ook wel, wat al geld

en °;oed de Geeftelykhcyd by een verzaamelde. Dierhalven kreeg een oroote

Gouverneur 'm Italië, genaamd Ifaacius , eens lu ft, om de fchatten van Zr
d

üTe-

den Pai/s, in de Sacrijtie van de Lateraanfche Kerke te bezien , hy nam ltcl v khi:id '

ook een deel daar van weg, de Priefters mochten zig aanftellen, pypen,

of zingen, zoo als zy wilden , zy moeden het echter aanzien. iVant ,

fprak hy , myne Zoldaaten hebben het veel noodiger van doen y als gy lie-

den. (0) Zoo veel geld en goed maakte haar ook waarlyk moedig noovair-

en hoogmoedig , zoo dat ze altyd daar door maar trotzer en ftouter
d>c '

teegen

(d) P. Diaconus lib. v. c. 14. Longob. (e) Brncar. u. c. 8. (ƒ) Tokt. xi.c.f. (g) Ibid.

c. 1. (k) Antiliodor. c. 40. (#') Bracar. 1 1 1. c. 2. (k) Bracar. 1. c. if. (/) Bracar. u. c. 2.

[m) Ibid. c. 2. (») Tokt. iv. c. 32. (o) Platina in Severino.
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r - teegen de Hooge Overigheid, en andere, wierden, zoo dat 'er, in de ge-

ringfce van de Geeltelykheyd, al kleyne Pauzen ftaaken. Ja zy zochten
ook eerbied in de allerdwaafte dingen: gelyk als, wanneer zommigcBif-
fchoppen op de ftraat een deel reliquien aan den hals hingen, en zich van

Bygdoo*. je Diakenen lieten draagen , en alzoo van het volk aangebeeden wierden,

het welke voor de reliquien pleeg needer te vallen, waar door ze dan ook,
by de lieden , des te meerder de borft konden opfteeken. (p) En wat 'er

van diergelyke grouwelen meer is.

6. Ik fla die ontallyke getuygenifïen van haar bygeloove nu over , en

merke maar alleen dit aan , dat de verleydende Geeftelykheid toen ter

ctxtm*. tyd , by alle haare zonden en fchanden , zcekere uytterlyke ceremoniën

en andere (tellingen , bedagt heeft , daar agter zy haar verfchoolen , en
haaren moedwil dies te zeekerder bedreeven heeft. Ondertuflchen gaat

het volk daar heene., en maakt het zoo flim als zyne- voorgangers, gelyk
als het hier ook gefchiedde. Want de voorheene verhaalde ondeugden der

Keyzers , en die grouwelyke ergernifien en zonden der andere , geeven
taftelyk genoeg te kennen, dat alle het bedurvene, gelyk ten allen ty-

den, zoo ook in deeze eeuwe, van deKerken-dienaars eerftafgekoomen
c.eroft- is. Want , door dien de Priejlers met alle ondeugden zelf befmet waaren

,

zoo zogten zy ook voor alle dingen de (trafren daarover te beletten. En
daarom bragten zy het by de Hooge Overigheyd daar toe, dat ook de al-

lerfwaarfte gebreeken zelfs, als moord, overfpel, bloedfchande, hoe-

rerye,enz. niet van haar, maar van deGeeftelykheyd zelve geftraft zou-
den werden: en zulks wel, alleen met zeekere bygeloovige boet-oeffe-

AiScm«. ningen van eenige daagen , weeken , of jaaren. Het welke alles voor
«ais.

c
" de reukelooze maar kinderfpel was , en onder de menfchen zulk een
woeft en wild leeven veroorzaakte, dat het niet ellendig genoeg befchree-

ven kan werden. Daar ook de Heydenen zelfs haare Afgooden Tempelen
voor heylig hielden, en dat ook alle huychelaars niet anders daarin voor-

naamen , zoo kwam het , door het ongebonde leeven der Geeftelyke,

zuyp™ in dog eyndelyk zoo verre , dat de lieden opentlyk in de Kerken dempten,
de Kerken.

en danflcn aanftelden , en de fchandelykfte liedekens daar by zongen,
enz. (q) Dat ze op de Heylig genaamde daagen , als de Kersnacht ,

Nieuwe Jaar , enz. veele duyvelfche guycheleryen en tooveryen aan-

rechtten , (V) en ook met allerhande tooverye haar voordeel zogten , en
ze verloochenden daar door niet alleen hetChnftendom , maar ook God
zelfs, (s) De vrugten nu van zulk Antichriftis weezen openbaarden
zig ook zoodaanig in alle dingen, dat de Hooge Overtgheyd zelfs crvaa-

renmoeft, hoe fchandelyk de Chriftenen daar toe getrokken wierden.

Zoo dat men de onderdaanen in Spanje niet anders tot gehoorzaamheyd
brengen konde, als, dat men een banvloek daar op leydde , dat, al

wie de Koomngen niet wilde navolgen , tydelyk en eeuwig verdoemd
zoude zyn. (t) Ook die geene zelfs, welke na den uytterlyken fchyn,

Boosheü nog het befte en ingetoogenfte leeven zouden leiden, ikmeene de Mun-
m
C

kkcn.

n
" nikken , waaren nu al meeft de argfte boeven en booswigten , die de

Duyvel en de Paus tot de allerwigtigfte voordeelen gebruykte, inzon-

derheyd tot de bekeeringe der volkeren , by dewelke zy dan al weeder-
om nieuwe Kloofters ftigtten. De arme eenvoudige liedendeeden mon-
,den en neuzen open , wanneer zy zulk een huychelaar in een vreemd
kleed, in zulk een vermomd en dwaas gebaar, zaagen, en g.nven daar-

om wat zy konden. Ja de voornaamfte lieten zig dikmaals wel daartoe

be-

(p) Conc. Bracar. ui. c. ïf. (q) Conc. Antifiodor. c. 9. (r) Ibid. c. 1. (r) Ibid. c. 4.

(<) Tokt. v.c. 2.
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bcpraaten, om zelf i.i't Klooftcr te gaan, in meeninirc , om den Hee- I
jirT^-

1 u J 11 J 11 1
ioiDCO

mei aldaar naader te zyn. Het gcene dan waarlyk cemge wel uyt cen-

voudigheyd en een goed inzigt deeden. Maar de meefte in hoope om "" ,chcle"

haare moetwilligheyd des te ongemerkter aldaar te bedryven. Alzooging Groot?

Kooning Sigebert in Engeland in het KLoofter dat \a\ hem gebouwt was; wórd"

en liet zieh aldaar een kruyn felueren
(

' u) Kn k(*rt hier na in 't Jaar68o.
""™'k '

deed de Spaan/che Kooning , Wamba , ook zoo , alhoewel alleen uyt

dwaang, om dat hy een boozen dronk over zich hadde , en daar over

boete wilde doen. (.v) Van Radignnéts , in Vrankryk , is in 't voorige

Boek al gedagtj welken Fndiburga, des Borgondifchen Kooning Sigeberts

bruyd, volgde, (v) Irtsgelyks ook de Dochters van Pipinus de eerfte >

oaaraelyk) Geertruyden Bcgga : waar onder maar loutere Staatkundige

ftreeken fchuylden , voornaamentlyk , zoo wanneer de Gecltelykheyd

van de Regenten gaarne ontlait was.

7. {Leven trelvk als nu deGeellelykheyd in't ecmeen machtiger wierd, DeMun.
1 1 \' 'M 11 1 P,iT 1 nikken.

zoo maakten de Munmkken ook al geen minder voortgang. Want als Klootte»

zy op deeze wyze, zelfs Koemngen en Vorflm in haare Orde kreegen, ^m

zoo was het geen fchimp voor de weereld, of fchaade meer, een Mun-
nik te zyn , en alzoo hadden zy maar des te meerder toeloop. Daarom Beroemde

ifichtten zy ook veele Abdyen , welke alle meer als Koninglyken over- e„Ab<tye«

vloed hadden, en ook wel meell bloeyden. Gelyk als daar was deAbdye

van St.Denys, by Parys , welke Koning Dagobert met ongeloofFelyke se. D.nys.

onkoften Richtte, (c) Te vooren richtte Kooning Childebert het Kloo-

lter te Luxin in Burgondte op , volgens het voorfchrift van Colnmba ,
Luxcn -

een Tiiander, die overal veele Kloolters , in Vrankryk , Duytjchland ,

en Italië , in het begin van deeze eeuwe opgeregt , en den booven ge-

noemden Gallus nog onderweezen heeft. («) Verders kwam ook de Ab-

dye te Corbey , in't Jaar 680. op, onder Clotarius de tweede , dog met, corbey.

die in 'Duytslaud , welke eerft inde necgende eeuwe gebouwt is geworden ,

maar in Picardie, by Amiens. Gelyk als ook in Switsserland , de Abdye

van St. Gullen midden in een groot woud geftigt wierd, daar deeze Hei- st. e-aiien

1htc te vooren zyn hutje gehad hadde. En wie kan de overgroote mee-

nigte der Kloollers optellen, welke aan deeze eeuwe , en deflelfs byge-

Ioove, haaien eerllen oorfprong fchuldig zyn? (b) Veele hier van heb- or het

ben de naamen , als of het Schooien waaren. Wanneer men die echter zy n%
c

.

B

wel by 't ligt beziet , zoo waaren het maar werk-plaatzen , alwaar de
w"a '

Paus zyne py len , teegen alles , wat noch oprecht en van God was , liet fmee-

den, en als het hoog ging, waaren het een deel fchuyl-plaatzen van

huychelerye,vleefchelyk vernuft, en allerhande ondeugden. En gelyk als

Benedttius

,

inde voorige eeuwe, zyne geweetens ftrikken en inzettingen,
s.^_

die hy regelen noemde , aan zoo veele duyzend zielen heeft gehangen , te«d«n.

eeven alzoo aapten hem ontrent deezen tyd, meer andere zulks na, de-

wyle het met hem zoo volkoomen na zynwenfch was uytgevallen. Daar-

om fleepten zich nu nog al de ellendige lieden , met de regelen van

den gedagten Columbanus , die in veele zaaken van die van Benediftus af-

ging" Als ook met die regelen , welke een zeeker Bijfchop in Portugal,

J'charmes Gerundinenjïs , eerft in zyn nieuw gebouwt Kloofter ingevoert

hadde, en eynde\)k y metdie'v*n Frucluo/us van Braga , als ook van debe-

dende Ifidorus Hifpalenjis. Neevens alle deeze dingen wierden nu ook

op deezen tyd de gelchoorene kruynen der Munnikken en Paapen in agt

I.DeeL Ppp ge-

C/O Ëedal.m. Chron.Angl. (*) LucasTudenf. Syn.Tolet.XU. (y) Surim&Baronius.

A. DCXIV. (t) Aimoinusl.1v.Hiit.c41. (a) Joius Monachus. Sigebcrtus Bcrnhardus in

Vita Malachiae. Balxus. {<>) Hofpiniunus deMonachtS iv.c.27.
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genoomen. Daar ontrent dan aan te merken is, dat een geheel Synodus

toenmaals bevoolen heeft, den ganfeheu kop van de Munnikken boovea
plat af te fcheeren , alleen dat 'eronder aan een kring van hair ftaan bleef

(c) Welke maniere men aan Petrus zelfs wilde toefchryven, gelyk als

de Grieken hier teegen zig op Paulns en Jacobus beriepen , welke het

hair geheel hadden laaten wegneemen. (d) Maardeeenedwaasheyd was zo
weynig nut als de andere. Waarom wy die geene daar over ook laaten

ftryden , welke daar belang in hebben , en ons tot andere zaaken kee-

ren.

8. Dog ik mag nu geen meer tyd met de befchryvinge van die ontal-

lyke aaperyen , en verdigte wonderwerken , en diergelyke meer , ver-

kwillcn , waar meede die land-bedriegers , by de gewaande bekeennge

der Heydenen byzonder wel willen om te gaan. Want daar door wiefch

henen haar principaal, de Paus,, met weynig de eere en magt by het een-

voudige volk aan , die dan goud en geld , en wat zy maar begeerden

,

overgaaven, wanneer zy maar met zulk eene kleene moeyte, als zy het

haar wys maakten, inden Heemel konden koomen. En waar toe liet

zig het arme volk niet al bepraaten? De groot i\e Regenten zelfs moeften
de Geeftclykheyd wel gelooven, in alles wat zy maar wilden voorftel-

len: tot een voorbeeld, de Paapen gaaven , van den Kooning der Fran-
ken, Clodoveus de tweede , kwaadaardiglyk voor , dat hy een beentje van

den arm van St. Denys gebrooken hadde , en daarom moeft hy voor al

zyn ieeven dol zyn. (e) Ja de nieuwe huychelaars voegen daar nog al

by , dat het gantfche Ryk daarom vernield is geworden , om dat hy de
renten van de Abdye van St. Denys weggenoomen hadde. (ƒ) Zoo hoog
kunnen deeze valfche Leeraars haare zaaken opheffen , wanneer haare

eygene voordeden daar aan vaft zyn. Het is niet te zeggen , wat de
Geeftclykheyd toen ter tyd al voor dwaaze vonden op de baan heeft ge-

bragt, om de menfehen het geld uyt de beurs te haaien. Om maar een

eenig voorbeeld hier van aan te roeren ; Daar was een vrouwe in Vrank-
ryk bepraat geworden , om Johannes den Dooper te bidden , dat hy aan
haar een van zyne leeden wilde vereeren ; dit hadde zy nu al drie jaaren

langgebeeden, en eyndelyk haar voor genoomen , niet eerder iets te willen

eeten , voor dat zy verhoort was. Na zeeven daagen vaflens nu , ziet

zy een duym op den Altaar leggen , daar dan terjiond drte Biffchoppen zyn
toegeloopen , welke deezen duym aavgebeeden , en verlangt hebben , daar ook iets

van te moogen hebben. Waar op 'er dan drie druppelen bloed daar uyt op

het linnen zyn gevallen, welke zy ook met groote vreugde na haar hadden
genoomen. (g) En met zulke looze vonden behielpen zich ook de flimfte

boeven zelfs onder de Geeftelykheyd,enze wilden daar meede, tendeeïe

haar geweeten bevreedigen, en ten deeleaan andere liedeneen doek voor

de oogen binden , op dat zy daar door noch voor heylige lieden en zui-

vere Leeraars mogten aangezien werden. Het is niet te zeggen, wat
vooreen grooten fwerm van bygeloovige en regt afgodifche dingen 'er

uyt Rome, op deezen tyd , in de Landen alomme is ingebrooken. Daar
docr leeft men nu by de Schryvers zoo veel van byzondere heylige klec-

deren , van onderfcheyd der fpyzen , daagen , ftanden , enz. van de
MisofFeren, Altaaren, thienden, Beelden , 'reliquien , heylige, beenen ,

en andere zaaken, dat iemand daar voor walgen mogt. Van de oneenigheid

over het Paafcha is al in de voorige eeuwe gewag gemaakt, als ook, na

myn onthouden , van de veelerhande nieuwigheeden van Gregorius de

Groo-

(c) Tolet. iv. c.41. (d) Beda iv. H. E. Conf. TJfierius Antiq. Brit. p. 911. ZiegleriK ds

Toniura Clericorum. {e) Sigebertus. (ƒ) Baronius. (g) Sigebertus.



II.Hoofdft. HISTORIE. 483

Groote, die men, onder anderen , dien grouwel te danken heeft , dat 'er
t

I"'
û

by den Kerkendienft, zoo veel in de Lat)nfche onbekende taaie , ge-
VrMirde

'

zegt werd. Want als men nu zyn zoo genaamde Officium , met eeven nafenby

dezelve taaie, in de nieuw opgercgte buytenlandfche Kerken invoerde , k'ndicnlt

en daar door het arme volk, dat niet een eenig woord daar van verftond,

maar voor narren hield , en befpotte , zoo is deeze onbehoorelykheyd

daar door te vlytigcr voortgedreeven , en ook ten deele in de gewaande

Gereformeerde Kerken, tot een getuygenis der verdorvenheyd nog over

behouden, (h)

9. Ik zal nu alhier de andere ingevoerde nieuwigheeden eens kortelyk Ni«,wig.

gaan overloopen , welkers eerlten oorfprong in 't gemeen op deezen tyd rÜÜr/n".

werd gefteld, en zulks wel , na de ordeninge van die Paufen, aan welke

men het meefte nog wel in dit Kerkelyk beflag te danken heeft. Na Gre-

gorius, wiens uyt vindingen wy hier booven gezien hebben , zoude de

booze Sabiantis het gebruyk der klokken en fehellen in de Kerken op- Klokken,

gebragt hebben» als ook, dat men,by den Kerkendienft , op den helderen

dag, waskaarflen zelfs nog in onze Kerken aanfteekt,endaar mecde de an- Kaatire».

dere als verachtelyk maakt. (/) Bonifaaus de vierde , heeft het Heyden-

fche heeft aller Gooden, in het JRetft van alle de Heylige veranderd, nade- %£&%:
maal hy den 'Tempel Pantheon , te Rome 5 aan Maria en alle de Heylige scn -

heeft ingewyd. Qi) Bomfacius de vyfde , nu vond een nieuwe maniere

uyt, om de Geeltelykheid in meerder aanzien en maeht te brengen, wan- yryiuederf

neer hy de Kerken en Altaaren tot Vryburgen maakte , waar van daan nie- k"n.

c

mand een misdaadige derfde haaien. (/) 'Iheoddtus bedacht dan ookeyn-
delyk die dwaasheyd met het Gceftelyke maagfehap in den doop , waar

door de Peeter aan zyn Doopkind , en dit weeder aan die , niet mocht
trouwen, als of zy te na aan eikanderen vermaagfehapt waaren.(W) Ho-
norius de eerfie heeft afzonderlyk de weekentlyke procefjien oï omme- *'**&«

gangen om de Kerken, met haare hitamen en gezangen , in zwang ge-

bragt. (;;) En Martinus de eerfie , heeft ontrent het midden van deeze

eeuwe , het booven gedachte kruynfeheeren van de Paapen bcvoolen : %$£&.
als meede , dat de lieden op Zaturdag avond moeften vaften. Insgelyks ^Xf-
ook, 't geene aanmerkelyk is, en van de Pausgezinde Gecftelykheydwel avond -

diend geweeten te werden , hééft hy de copulatio , of mheyliginge der ccmubiio.

echte lieden , valt gefield , en eyndelyk ook , dat 'er alle jaaren nieuwe

zalf, tot haarer befmeeringe, wierd gemaakt, (o) Eenige ichryven aan

hem ook het verbod van den echt der Pnefters toe, het welke andere ech- Echc«r-

ter met beeter grond aan Eugemtts, zynen navolger , roefchryven , die

dan ook de Bijjïhoppen de weereldlyke jurifdillie of rechtsgebied ,toebragt, J"
i

^rf
ié

insgelyks, dat zy haar onderhoorige mogten laaten gevangen zetten, waar Shoppen,

door dan de grond tot de weercldlyke heerfchappye der BiiTchoppen

wierd gelegd, (ƒ) Onder Vitalianus heeft men de muzyk , op fpeel- inftnuMn-

tuygen, in de Kerken ingevoerd, en alzoo volkoomentlyk alle de noch tilKaft*

overige aandacht, met zoo veel gepyp , daar als uyt de Kerken geblaa-

zen. De andere Paufen hebben ook al haaien mceften tyd , die zy van

haare giengheyd , welluften, en diergelyke , wilden afbreeken, aan dier-

gelyke grillen befteed. Van den laatllen Paus in deeze eeuwe, Sergius,

had men deeze fchoone vond , waar meede hy de Mijfe wil bewyzen:
naamentlyk , dat zy de Hope of het Misbrood , in drie dcelen breeken , f"hef

waar van het eene deel in den Kelk werd geworpen , dat het opgeftaane
M:sbrooi

Ppp 2 li-

(b) Balsus in Auguftino. Conf.Uflaius Antiq. £*cp. Hibern. FullerusH.E. («') Pol. Virgi-

lius l.vi. de Invcnt. Onuphrius in Sabin. (k) F. Diaconus. Anaftaiius. Beda. Virgiüus tfi.c.8'.

(/) Anattafius. Sigebertus. (m) Theodatus ep. ad Gordianum To.v.Conc. (;;) AuaflaliuS,

(0) To.vi. Concil. (p) Gratianus dilt.Si. c. Saccrdos.
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*Tdcc lichaam van Chriftus zal beduyden > het andere deel werd gegeeten , eri

het zal hem vertoonen , hoe hy ook op aarde heeft omgewandeld 1

en het derde deel blyft over , als in het graf, (q) en wat men al voor
dïergelyke Godslafteringenmeer vind.

(q) Antoninus Florentinus Chron. lit. xm. c. 1. fcfl. f.

HET DERDE HOOFDSTUK.
Van de Kerkelijke Schryvers in de zeevende Eeuwe.

D
§. 1.

E fteeds aanwaflende duyfternis en de overige bedurvenheyd der

Geeftelykheyd heeft dit maal heel weynigaanmerkelyksby de Schry.»

vers na gelaaten, behalven dat 'er nu nog , in de Latynfche Kei ken , twee
welbekende mannen aanmerkens waardig zijn , welke men ook , als ge-

tuygen veeier waarheeden , heel dikmaals gewoon is te gebruyken. De
ifidorus eerfte nu van deeze , was in 't begin deezer eeuwe , IJÏdorus , Biffchop te
ihfpawis. Sevilky 'm Spanje, en daarom ook tot ondeffclieyd , Hïfpalenfis toege-

naamt. Deeze man is nog een leerling van Gregonus de groot e, en, in zom-
mige ftukken,heel yverig en oprecht geweeft,en hy heeft ook een groot

aanzien by de andere gehad. Waar door hem de Geeftelykheid ook, op
z^niof. hetfynode, den laatften en geleerdften Kerkenleeraar , aan 't eynde van

deeze weereld , noemde. (V) Gelyk als hy dan ook verfcheydene Con-

cilien , in Spanje , beftierd , en daar door volgens zyn begrip , het

schriften, verderf heeft willen weeren. Hy heeft ook zeer veel gelchreeven , daar

onder nog al nuttelyk zyn , het Chronicon , van den aanvang des weerelds af,

tot op het jaar van Chriftus 626 toe. De Hifiorie der Gotthen, JVenden%

en Swaaben, zijne 20 boeken van den oorfprong der woorden , welke
veele verloorene zaaken in zig hebben , en daarom by de Geleerde ook
zeer in waarde werden gehouden , alhoewel daar ook al veel onbefchaafts

onder loopt. (£) Een boek van de 33 Kerkelyke Schryvers, en een, van

het leeven der Oudvaaders van 't Oude en Nieuwe Tejlatnent , en twee
boeken van de Kerkelyke dienften. In de Theologie fchryft men hem toe,

het boek van de verfmaadinge des weerelds, drie boeken fententiarum of
der fpreuken van het hoogfte goed , een, van den ftryd der deugden en

ondeugden, en eenige uytleggingen over de Schrift , byzonder, van de

Hijlonfche boeken des Ouden Te/ïaments. Verders heeft men hem ook
meefl altyd de collecfie of verzaamelinge der concilien en decreeten toege-

fchreeven ; welke echter met beeter recht aan Ifidorus Mercator toekoo-

En «tii •- men - (c) ^at nu zyne belydenifïe aan de huychelaars niet in alles aangeftaan
gereder heeft, ziet men ten deele daar uyt , om dat zy zommige boeken zeer

vervalfcht en verminkt hebben , gelyk als de Oude bekennen ; (d) ten

deele ook, dewyle zy eenige boeken voor bygevoegde uytgeeven (gelyk

als die van de Kerkendien(ten) niet teegenftaande zy van de volgende

Schryvers bygebragt , en voor goed gehouden werden, (f)

2. De andere, die wy na deezen Schryver voor den beroemdften aan-

geeven, was, ontrent het eynde van deeze , en in 't begin van de vol-
uedi. gende eeuwe , Beda } een Engelsman , en , weegens zyne achtbaarheyd

,

vene-

(a) Concil.ToIet. nx. c. 2. (i) Bartbius. Rofïnus. Becmannus de propr.Scrm. p. 13. Gol-

daltus Prxf.ad Scriptor. Rcr.SiiGvic.Blonddlus in Pfcudo-Itidoro Pro!ei;.c i. (e) Conringius

deürig.Jur.Gcrm.16. p. 78. CocusCenf.Scr. p-4Sr. (.-/) Lucas Tudenlïs. (e) Baronius.

(ƒ) Braulio Csefar-Auguftanus. Ildefonfus. Honorius Aügullodunenfis. Sigcbcrtus. Bcda- Ful-

bcrto Carnotcniis. Frcculphus Lcxovicnfis.
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venerabilts, of eerwaardig , genaamt, een man van veele goede gaaven, /"ncc
en groote geleertheid , zoo veel als de ellende van zynen tyd toe-

z

yn i f.

liet. Want hy heeft zijne Hiftorifche fchriften met zeer veele Fabelen

i

van de Wonderwerken der Heylige , t'eenemaal vervult, (gj Ondertuf-

fchen werd hy echter, met goede grond , tot een getuyge der waarheid
aangeroepen, fchoon dat de Paptjten nochtans, in de nieuwe Schryvers,

heel Veel verkettert hebben , dat in deezen , en andere Schryvers , zoo
klaar ftaat als den dag. Om welke reede zommige ook de uytleggingen
over de brieven van Paitlus, voor de zyne niet aangenoomen hebben : (h)

andere daar en teegen van zyne tydgenooten , hebben hem die gaarne toe

-

geftaan. (i) Hy is egter, als een Priefter , in zyn Kloofter gebleeven , en heeft

zyn geheele leeven met (tndeeren en leeren doorgebragt , hy is ook eerft

in 't jaar 735 of 736 gefturven. By zulk eene groote zeldzaamheid der

Geleerde en ervaarene , en wel inzonderheid , der oprechte lieden , is •

deeze man dan ook dies teaangenaamergeweeft,zoodathemde Schryvers

niet genoeg roemen konnen.(/r) En zelfs daarom hebben de Papillen ook
zyn Martyrologium en andere fchriften , meenigmaal vervalfcht , op dat

zy onder zynen naam, deeze en geene leugen konden verkoopen. Zyne Enfciuir.

beroemdfte fchriften zyn , de 5 boeken der Engelfche Kerkelyke Hifiorie ,

ten

vanjuliüs Cafars tyd af, tot het Jaar 731 toe: het Martelboek, zoo on-

gerechtig als men het uyt de ontrouwe handen der Papijïen nu nog heeft;

en nog een ander , vers wyze gemaakt , dat , onder zynen naam , van
Dacherius is uytgegeeven. Verders zyn 'er veele leevens befchryvingen

der heylige, onder, van welke wel de meefte van hem niet zijn. Item

3

een boek van de zes ouderdommen der weereld, een, van den aart der

tyden, veele verklaaringen over den gantfche Bybel , insgelyks ook, al-

lerhande Wysgeenge en andere fchoolfche boeken , en eyndelyk , zyne
veele homilien. Ifï 't algemeen verwonderen zich de Geleerde met groo-

te reede daar over, dat deezen man, by zoo veele oneyndelyke bygeloo- .

vige dingen , waar meede de weereld toen ter tyd als overftroomt was ,

echter in veele zoo cierlyk heeft gefchreeven , zoo net geoordeeld , en
daar by , zoo oprecht gebleeven is. (I)

3. Na deeze nu heeft men nog eenige weynige goede Schryvers onder
de Latynen, gelyk als daar was, Hddcfonfus , Bifjchop van Toledo , on-

trent op het midden van deeze eeuwe,aan wien het boek van de beroem-
de mannen werd toegefchreeven , het geene anders Beda gemaakt Zoude
hebben. Maar het boek van de geboorte, reyniginge en heemelvaartvan
Maria, leggen hem veele Papt/ten niet toe, en ze fchaamen zigook over
defabelen, welke Baronius y en andere van hem voor den dag brengen ,

als of Maria zelfs by hem zoude zyn gekoomen , om hem , aangaande
haar feejif en andere dingen, te onderrichten. Hem Was nu hier na, in

dit Bisdom , Julianus 3 of Pomerius , hoe men hem anders ook noemd, Tui

na gevolgd , die zynen yver , ontrent de leere en reformatie der vervalle

Geeftelykheid , al vry wel heeft beweezen , en ook , teegen de dwaas-
" :yd van Paus Benedi5ius de tweede 3 opentIyk,en zeervrymoedig, heeft

gefprooken , toen deeze hem eene ketterye wilde aanwryven. Hy heeft

ook vier Synoden te Toledo beftierd,en verders het leeven van den gedag-
ten Hildefonjus befchreeven , als ook, den oorlog van den GottijchenKoo-

Ppp 3 mng

(Z) CafaubonusExerc. ad Proleg. Baron. p. ƒ80. {h) Baronius Ann.DLXII. n.16. (iJBel-
larmiu. debcr. Sec. ux. (k) Guilielm.Malmesburienf. 11 1. de geftis Angl.c. 3. Rogerius. Ho-
vedenus Chron.Sax. Simeon Dunelmenf. ad Ann. DCCXXXV. Honor. Augurtodun. Trithe-
mius. Sigebertus. Engelhulius. Balaeus Cent. 1. Baronius Ann. DCCXXXI. Fhil. Labbeus in
Bedam. Camdenus in Britannia. Pitzeus de Illultr. Angl. Scripc. Cafaubonus ad Proleg. Baron.
P-f8o. (J; Balans.
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nwg Wamba , gelyk men by Duchefne breeder kan leezen. Zyne andere

Godgeleerde fchriften zyn meeft alle vergaan , behalven de drie boeken
van het bewys der toekomfte Chrifti, teegen de Jooden,de twee boeken
van de teegen den ander ftrydend-fchynende plaatzen der H. Schrift , en
het voorduyding-teeken of Prognofticon , der toekoomende weereld , of,

van de behoudenis der zielen , opftandinge , het laatfte oordeel , enz.

Ook heeft men den Munnik Marculphus met zyne formulieren in Kerke-

lyke zaaken,daar in veele narichtingen, aangaande het Kerkelyk en Staat-

kundig Weezen van dien tyd , te vinden zyn. De overige , van welke

men noch iets aan te wyzen heeft , zyn meeft alle onbekende Munnik-
ken geweeft, waar van, byzonder uyt Engeland , veel verteld werd: ge-

lyk als daar zyn, de bekende voorvechters van het Paufielyke bygeloove,

Jonas , eerft een Munnik , daarna, een Btjfchop te Orleans,Cedwonus de

eenvoudige en andere. Insgelyks ook , de Abdiffe Hylda , 'm Engeland ,

welke opentlyk in een Synode , de Roomfche plechtigheeden weeder-

fprooken,en ook eenige Godzaalige aandachtigheeden gefchreeven zou-

de hebben.

4. Al wie nu verder, in het eer[Ie hoofdftiik,die grouwelyke beroerten

in 't Oojlen wel inziet, die kan licht die reekeninge wel maaken, dat al-

daar heel weynige Geleerde lieden, ik wil niet zeggen, verlichte, kon-

den geweeft zyn. Nochtans zoude op dien tyd aldaar het Chroni-

eon Alexandrinum zyn uytgekoomen , het welke , van 't begin der wee-

reld af, tot op het 2o fte
Jaar van Heraclius , of, van Chriftus 628 toe,

is voortgezet. Men noemd het werk ook wel de Fafli Siculi , om dat

het handfehrift eerft in Sicilië gevonden , en door Antonius Augufiinus

te Rome gebragt is , waar van den Auteur niet bekend is -, alhoewel 'er

veele daar aan gearbeyd moeten hebben. Maar waarom het eygentlyk van

Alexandne de naam heeft , weet men ook niet , behalven dat het Raderus

uyt den naam van Petrus Alexandrinus genoomen heeft, die hy in 't be-

gin pryft. Anders heet het ook wel het Antiocheenfe , item, het Chro-

nieon Conftantinopolitanum. (m) Het is ook waarlykeen zeer nut werk , daar

in men nog veel narichts uyt Africanus en Eufebius vind , dat men elders

te vergeefs zoekt , waarom het de Liefhebbers der oudheyd ook zoo
gaarne gebruyken en aanpryzen. (nj Ontrent deezen tyd , byzonder in

't Jaar 629 , heeft ook de laatfte Patriarch van Jerufalem , Sopbromus ,

geleeft, eeven eer het is ingenoomen geweeft. Deeze man hadde,in den

twift met de Monotheliien ,veel werks op zyn hals gehaald, en aan Hono-

ritts en Sergius de acla van het ze/de Synode overgezonden. (0) Dienwyt-

loopigen brief heeft men nu noch van hem , als meede , twee homilie»

van 't kruys, een op de geboorte Chrijii) een ftuk der Hijiorie van Pau-

lus, en een lof-reede van de Heylige Cynus, znjohannes; en ook, van

de Aarts-Engelen , Engelen , en krachten. Uyt welke fchriften men

het ellendige weezen van deeze Leeraars ten vollen kan zien , wanneer

men haare krachtelooze manieren van redeneeren maar leeft.

5. Men heeft ook noch uyt deeze eeuwe , het Hifionfche werk van

Johannes Mofchus, of Eviratus, een Munnik , het welke men Pratum

fpmtuale oï een Geeftelyken Lnjlhof, noemd, en in Vitis Patrum , of de

Leevens der Oudvaaderen , en elders, vind, alhoewel dikmaals zeer ver-

minkt , dewyle het veele oude Legenden in zig bevat. Eeven zoo is 'er

ook noch, van Maximus Confejjor, een Griekjchen Abt , die onder den

Keyzer

(m) Moync de Var. S. p. 131. («) Vofims de H. fir. n. c. 23. ScaÜger ad Eufeb. Raderus.

Valclius ad Eufeb. Socrat. &c. Spanhemius dilfert. de Pari Romam prorectione,& H.E.p.637.

Caveus Hilt Lit. p. ƒ20. (e) Photius Cod.CCXXXl.
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Keyzer C011flans heeft gcleeft , een voorden-twijl met een Monotheltte j»mc.

overig, welke Baromus geheel en al in zyne Annaks of Jaarboeken heeft
tu

'
DJC

gezet, op dat hy zynen Paus, Iknorius, van die ketterye mocht ont-

Ichuldigen: doe hoe ellendig zulks van hem werd gedaan , dat hebben
veele, ook zelfs van zyn eyge partye genoegzaam beweezen. Andreas , Andt

een Aarts-biffchop in Candia , heeft eygene homilien , op zeekere Fee ff-

daagtn, ingezet, en ook ecnige andere fchriften nagelaaten, gelyk ook,
sommige Griekfche verlen, en de cumputns Pafchalis. 'Georgms Pifidts Georgiu,

heeft ook ettelyke lier-zangen, van de zes dag-werken , gemaakt, gelvk
ook andere , op de ydelheyd van het menfchelyke leeven. Men heeft

byzonder van hem, de Hiftorie van den Keyzer Herachns ; item , die

van de Avaarcn , ja men wil hem ook zelfs het Chromcon Alexandrinum
eoefchryven. De overige Schryvcrs, als, Leeutius uyt Cyprus, Anafla- [•*«*!«

Jiusvzn Nicea, Hefychius va.n Jentfalem , Antiochus, en andere, koomen AnXus
heel zelden voor. Alleen dat hier toe nog behoord, de Hiftorie Schry- AnnS
ver Theophylatfus Simocatta , die acht boekeji van de gefchiedeniiTen van rheophy.

den Keyzer Mauritius , van 't Jaar 582 af, tot het Jaar 602 toe, heeft
gefchreeven >daar Photius een uyttrekzel na zyne gewoonte uyt heeft ge-
maakt.

lafhis Si-

mocatta.

HET VIERDE HOOFDSTUK.
Van de Synoden van deezen tyd.

.§. 1.

DE Griekfche, en andere Schryvers, melden , in deeze tyd van twee
groote Synoden, die men wil, dat voor algemeene werden erkend:

I waar voor de Latynen echter maar alleen het eerfte willen laaten heene

\

gaan, dog ook niet t'eenemaal zonder twift. Want, als in 't Jaar 680, Sjnadui

de Keyzer, Conftantinas Pogonatus , een Synode , weegens de zaak der «,1
: Munotbekten, te Con/lantinopokn uyrfchreef , dat men hier na het zefde ""p011" 1";

,
Synode noemde, zoo willen de Pausgezinde hebben , dat Paus Agatho, SynAa-

wel de groctfte nadruk aan die zaak heeft gegeeven , en alles voorge-
" ur '

fchreeven, wat men aldaar zoude afhandelen. Qaj Nu is het rechte tee-

,
gendeel , uyt het uytfchryven des Keyzers , zoo wel aan den Paus zelve,

als aan de andere Patriarchen, ten uytterften klaar, (b') gelyk ook, uyt
de woorden der Schryvers , welke maar alleen het bevel van Conflantyn

. aanroeren, (c) Paus Agatho zond dan ook , in den naam van 't Roomfche

,

Synode, dat men kort te vooren hadde gehouden, drie Biflchoppen,en,
in zyn eygen naam , nóg vier andere Afgezondene daar heene , die hy
nog maar ter naauwer nood konde opbrengen , door dien de lieden door-

. gaands maar rechte weetnieten waaren. (d) Maar, by aldien iemand nu öorëafoi

eens vraagde, wat dan deeze groote toeloop beduyd heeft, daar wel 300 s>w"
Biflchoppen te zaamen kwaamen ? zoo diend men te weeten , dat de
groote onruftigheeden van de zelve , den Keyzer waarlyk daar toe wel
hebben bewoogen , dog dat de Geeftelykheyd echter onder voorwendzel
van die Hellingen , welke wy in 't volgende hoofdftuk eens wat naader
zullen gaan bezien, of ook, van haaren yver teegen dezelve, maar haa-
re andere boosheyd heeft zoeken te dryven. Want, by zulk eene gelee-

genheyd

(a) Baronius Ann. DCXXC. Spondaous Ann. eod. 0. i. Allatius de Conf. Perpet. Gr. & Lat,
&-• (i>) Divalis Sacra. Conftantini Pogonati ad Donum P. R. (c) AnaQalius m Agath.
(d) Epift. Agathonis ad Theodorum Crirmniricntcm in Synod. vi. Ad. iv.
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Jja
Dcc genney^ > zogt ^e eene Biflchop den ander ia 't gemeen maar te onder-

drukken. Eerftelyk ging het nog, voor het Synode, over Theodorus van
Conjiantmopolen, die men van ketterye belchuldigde , en afzette. Do^
deeze fpeelde zyne vyanden daar na weeder een part, ftelde zig rechtge-

loovig aan , en wierd daar op in 't Jaar 682 , weeder t'eenemaal her-

fteld. (O
Aa*. 2. Op het Synode zelfs begonden de rechtgeloovige , inzondcrhcyd

die van Rome , over de andere hart te klagen, dat zy veele meuwighee-
den in zommige woorden maakten. Waar teegen Macarius van Antio-

chie, in den naam der andere Monothehten , zig op de voorige Concüia

en Patres beriep. Doch niet een dacht aan den Bybel, niet teegenftaan-

de dat de Euangelien-, naar ouder gebruyk, en om de leufc, meede inde
Synoden gelegt wierden. Ja de Keyzer zelfs ftelde de Synoden en Fa-
tres tot een geloofs grond daar by, gelyk als zyne ellendige ziel-bezor-

gers het hem voor geklapt hadden. Veel minder zag men nu op de
rechte pracJyke , by de leere van Chnftus, maar de Patres bragten veele

daagen door , met de onderzoekinge en uytlegginge der tona!ien y en
fchriften van Vtgilius., Sopbronius , en andere: en de partye der Mono-
thehten wierd befchuldigt , als hadden zy de Acia van 't vyfde Synodus

vcrwer- t'eenemaal vervalfcht. Waar by dan , gelyk het de Ac~ia zelfs re kennen

ES»! geeven , het in 't begin nog al veel vnendelyker en befcheydener toeging,
llten - als anders wel gefchiedde , zoo dat de Bifïchoppen eikanderen noch vrien-

delyk bejeegenden , alhoewel het wel te vermoeden is , uyt geene gulhertige

opregtigheyd. Doch in de tiende t'zaamenkomft begonden de Bifïchop-

pen wel haaft, teegens Macarius en zynen aanhanger, Stephanus , een

tficariui groot gefchreeuw aan te regten : roepende , Weg met den ketter ! de an-

gcitooun". dere Eutycher en Apollinarift moet alle ongeluk overkoowen ! floot den ket-

ter uyt! waar door dan Stephanus ook over hals en kop daar uyt wierd

verm«tei
geftooten. Wanneer men nu in de vyftiende zittinge , Polychronius ,

heidvan een Munnik en Priefter, vergde, dat hy twee willen in Chnftus zoude
L?tl

c r°"
bekennen, zoo vermat hy zich, een doode, voor het ooge van alle men-
fchen, opentlyk op te zullen wekken, endaar meede zyne leere te be-

kragtigen. Doch , door dien den doode echter leggen bleef, niet teegen-

ftaande hy zyn gefchreevene belydenifle op hem gelegt , en hem lang in

't oor gefprooken hadde, zoo wierd hy van een ieder uytgelachgen. De
Biflchoppen nu vervloekten hem, neevens Macarius , en ze fpraaken dit

vonnis over haar uyt> dat de H. Drievuldigheid haar van haare ampten
hadde afgezet. Zy maakten ook dit oordeel daar na openbaar , waar in

ze zich enkel en alleen op de vyf' hoofd-fynoden beriepen, welkers inftel-

derszy ookvoor Deiloquos^o-mivjiss ,en van God gedreefene mannenuyt-
„gaaven, en fielden, dat 'er twee natuurelyke willen in Chnftus waa-

„ren, en dat de menfehelyke wille van Chriftus de Goddelyke onder-

„ worpen was. Al wie nu daar teegen aan leerde, diemoeft, by aldien

„hy een Kerken-dienaar was , afgezet, en zoo hy een Leek was, ver-

„ bannen en verweezen werden, maar de voornaamftemoeften daarom van

„haare dienften ontzeyt werden, (f) Waar by dan aanmerkelyk is, dat,

Honorius onder anderen , zelfs ook de Paus Honorius , beneevens alle de overige

th"ii C

Mono Monotheliten s hier om verbannen is geworden, (g) Het geene niet alleen

de volgende Concilien, (h) maar ook Paus Leo de tweede zelfs, (V) voor

goed
(e) Nicephorus CPtamis Chronogr. (f) ASa Synodi vi. P. Diaconus lib. xix. Simonets

lib. iv. c. 46. Ado Viennenf. Bjda in Ration. Temp. Regino & Ivo in Chron. (g) Ad. xux.
conf. Beda lib. de vi. /Etat. in Conft. cap. 67. Anaflalius in Leone 11. Cedrcnus ap. Photium.

Ado Cfiron. (b) Synodus Quini-Sexta can. 1. & Nicena 11. Art. (») Leo 11. cp. ad Con-
Üantin. & aüis ad tüfpanos To. vu. Concil. Conf. ForbeGus Inltr. v. c. 18.
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goed gekeurt hebben: om welke rcttde de Pausgezinder ook alle fchyn- f™^
oorzaaken te zaamen gezocht hebben, om naaren Paos re redden.

3. iNa d,t bynode nu (telden de Grukjche BiJJihuppen noch een te svioj JS

Conjtannnopolcn , in 't Jaar 692 of na de rcekeninge van andere, in 't ^ i
' ,b"'

laar 691. aan , het welke zy mvJiKtn of Chnm-Jexta noemden , door

dien het tot heritellinge der beyden voorafgaande vyfde en zesde Syno-

den dienen zoude, op welke, weegens den veelvuldigen twiit, nietsal-

toos, aangaande de practyke , was valt gefteld geworden, (£) Def-

weegen men nu ook de godzaalighcyd wecder wilde invoeren , gelyk

als men voorgaf, fchoon dat de mttellingen zelfs , en het vervolg daar

van wel aainvyzen , dat het wcynig of gecnevrugtcn heeft voortgebragt.

Anders werd dit Synode ook wel 'Iiullana genaamd , door dien het Troiian*.

te Cou/lan'inopolen , in een plaats van 't Keyzerlyk Paleis , gehouden

wierd, die men rpt'Moi', of een welf~el, noemde. Wat nu de Afia zelfs £««"".

aangaat, zoo wierd daar op voor eerft het naait-voorgaande Concilium

t'eenemaal beveltigt. Verders Ite'.de men veele zaaken aldaar valt, die

recgelrecht teegen de meeninge en pratfyke der Roomfche Kerke aan- Tekende

liepen. Gelyk als daar was, de vryheid der Ouderlingen, Diakonen, êü Kcri*.

ondei -Viakonen , dat zy haare vrouwen mogten houden. Alhoewel 'er

echter deeze geweetens- dwang by wierd gefteld , dat zy , geduit-

rende haaien kei ken-dienji gecne andere vrouwen mogten trouwen. (I) Zoo
wierd 'er ook aan die luye Biflchoppen, en allen, opgelegt, dat ze zelfs

hi. volk uytde Schrift zouden moeien onderwyzen , en dat wel alle daagen

,

maar inzonderheid des Zondags, (m) De vier trappen der boete-doende,

wierden ook weederom beveltigt , en aan de Bidchuppen daar by de

dijpenfatie overgelaaten , (n) gelyk als men ook de onthoudinge van bloed,

en het verftikte , weeder heeft wgevoert. (0) Welke beyde, van de Grtek-

fche Kerken nu al lang vergeeten, doch van de Latynjche , t'eenemaal af-

gefchaft geworden was. Beneevens deeze en andere punten , die nog al

lydelyk waaren, ziet men, uyt de overige canones

,

heel klaar , wat voor

eene godzaaligheid die ellendige lieden gemeent hebben, naamentlyk,

die op enkele bygeloovigheyd en dwaasheyd ten laatften uytliep. Wan- By«i of

neerzy, by voorbeeld, beflooten: Dat geen Leek- binnen het beftrkvan ^"s"*'-

den Altaar zoude moogen koomen , behalven alleen den Keyzer. (0) Dat
men het teiken van 't krit)s niet op de grond zoude maaken, op Jliajfe van
uytjlootinge. (q) Dat men op den zondag, tot aan den avond toe , dekmen
niet buygen zoude, (r) Dat niemand met een Jood zoude moogen ceten, of
zich baaden, dat men geen ovgezv.urt brood mogt eeten, enwat'ervandier-

gelyke grillen meer zyn. (sj

4.. Uyt het booven verhaalde is dan gemakkelyk te befluyten, dat de T"d
?T'

Pausgezinde met dit Synode onmoogelyk niet te vreede hebban kunnen /«Room-

zyn. Nademaal daar wel uytdrukkelyk in werd beflooten , dat de Pa-
c d

triarch van ConflantinopoUn die van Rome in alle voorrechten gelyk z< u-

de zyn, en zulks wel, volgens de ftellinge van het Chalcedomfchc l\ no-

de, (t) Het welke dan de Pausgezinde ook zoo zeer verdrooten heeft,

dat zy met louter verketteren en voor narren fchelden , daar teegen uyt-

voeren, en het Concilium zelfs maar eene t'zaamenrotringe, eenebedne-
gerye,en zaamenzweeringe tituleeren. (uj De Paufen zelve, als Sergius,

Johannes V II. Conjiantiuus , en andere , bezwaarden zich ook daar na ten

uytterften daar over, door dien 'er niets altoos daar van in haaren kraam
I.Deel. Qjm dlen-

t/l) Prst'atio Synodi ad Juflinir.num II. Balfamon m Schol. (/) Can. ut.vi. & xtii. atque

ap. Gratianum Dirt. 31. c. Quoni.iin. (m) Can. xix. & en. (») Can. 87. (o) Can. ^7.

(/>) C.69. (f) C.73. (r) C.yo. (j) Cu. (0 Can. 36. (*) Baronius A. DCXC11. n.j.

f. 7. &8. Allatius deConfenfu Gr. & Lat.i. c.17.
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jjaPQ. diende. Waar in ze echter des te on'oefchaamder handelden, hoe wey-

verdrtdu niger zy konden ontkennen , dat haare eygene Hittorie Schryvers ver-
gingd.1» klaaren, dat 'er naamentlyk van het Roomfche Synode, en de Paus Ser-

gius zelfs, eenige afgezondene daar by zyn geweeft. (\v) Het geeneook
andere getuygen. (jy Ik laate ftaan, dat Paus Adrianns de eerjie dit Sy-

node daar na voor opregt erkent, en dat het navolgende tweede Niceen-

fche ConciUum zig daar op heeft beroepen , dat ook de Schryvers zelfs

het in 't gemeen bybrengen en pryzen, en niet alleen de Griekfcbe, (zy

maar ook de Latynfche zelfs meede onder het jok van den Paus. (a) Al-

hoewel nochmaals de flimme ftreeken der Kerkelyke daar uyt zonne-

klaar zyn , waar onder veele van haar ook zeer daarover klaagen , dat zy
geene sifla altoos van dit Synode hadden konnen vinden , door dien die

al over lange van de flaaven van den Paus zyn verduyftert , en uyt de
weg geruimt geworden.

Andere 5. Dit alles nu brengt nochmaals de verdorvenheyd dier tyden heel
synoden,

j^j^. aan den dag, en nog al meerder de andere byzondere Synoden, als

welke in een groote meenigte, het meefte met het affchaffen der groffte

ergernifTen, en fchandelyke daaden der Gecftelyken, te doen gehad heb-

ben. Eenige (taaltjes daar van hebben wy,in het tweede hoofd/luk deezes

Boeks , nu reeds al gezien , en de meefte daar van , inzonderheyd de
Spaa?ifche , zyn vol van klagten , over de grouwelyke ontucht , en an-

vereochte dere misdaaden der Munnikken en Paapen, als ook over de onhebbelyk-
b«terinj;e. heyd van het gemeene volk, zoodaanig , dat dikmaals eenige opregte

mannen zelfs daarover wel bitterlyk geweent hebben. Alhoewel alle deeze
voorzorgen heel weinig konden helpen, want op deeze inzettingen wierd

femeenlyk geen acht altoos geflaagen,en ter eere van den Kerkendienft,

leef 'er ook veel verborgen en ongeftraft. Verders befteedde men tyd,
moeyte en koften , aan veele onnutte plechtigheeden , en andere dierge-

lyke aperyen , by welke uytterlyke inzettingen de rechte verbeeteringe

in 't gemeen t'eenemaal vergeeten wierd: en op datik nu maaralleen van
de voornaamfte ConciUen gedenke, zoo vind men, indeezentyd, veele

Spaanfche fynoden , waar by Ifidorus Hifpalenfïs alryd werk heeft gevon-
spainrche. den, en byzonder de Toletaanjche: gelyk als daar was in 't Jaar 633. het
iv. & v. vierde Synode van Toledo , het welke in 74. canones of Regelen , aangaan-

de de leere en het leeven, verfcheydentlyk ordineerde , wanneer hetmaar
wel onderhouden was geworden. Als ook het vyfde Toletaanfche , in 't

Jaar 636. gehouden, waar in men ook zommige weereldlyke en Ryks-
zaaken afhandelde. Zulke Synoden nu, zyn 'er te'Toledo, tedeezertyd,

Andere we j 1 ^ gehouden geworden , waar onder de twee laatfte een heel flecht

getuygenis van den fraat der Kerke geeven. Want in het fefiiende fyno-

de in 't Jaar 693. zette de Koomng Egica den Toletaanfchen jdartsbijjc'hop
,

Sibertus, af, om dat hy teegen hem hadde willen opftaan. In het laat-

fte, in 't Jaar 694 bragt deezen Kooning dcjooden t'eenemaal onder de
dienftbaarheyd, en hy nam haar alle haare goederen op eenmaal af. Zul-
ke zaaken wierden 'er toen ter tyd op de zoo genaamde heylige verzaa-

melingen afgehandelt, die, of tot de Cancelerye > of gantfeh niet onder
Chnftenen , ik zwyge nog onder Leeraar> , gehoorden. (£)

Franfche. 6. In f-^rankryk nu is bekend het Synode van Chalons, alwaar dan, in

fis." 't Jaar 663. onderfcheydene ordeningen, weegens de Kerken-tugt , wier-

den gemaakt. En noch een ander Synode, ophetwelke, in'tjaar685.

de
(x) Anaftafius in S^rgio. (V) Balfamon Schol, ad Orat. Synodi ad Imper. Cz) Tarafïus.

Theodorus Studita. Darnafcenus. Nicetas. lit>. v. adv.Latinos. (a) Gratianus Dift. 16. 31. &d.
Fafciculus Temp. Cufpinianu!>. Sabellicus. Joh.Tokcanus. (b) Vid.Ada & Canones Concil.&
ap. Gratianum.
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de Kooning Iheodorkus , den Btjjcbop van Antun , Leodegarius , heel /"^
zwaar ftrafte , om dat hy hem , en den voornaamften Staats-dienaar ,

Ebroinus , in 't Kloofter hadde laatcn fteeken. Waar by ook veele an-

dere Bijfchoppen meede moeften lyden , om dat zy zig , tecgens haaren

plicht, in de zaaken der polttyke regeertnge hadden geftooken. Dieswee-

gen moeft dit nu ook al een valich Synode heeten te zyn. (7) Anders
zyn'er ook, aangaande de ftrydigheeden ontrent de mecningen van den
Godsdienft, behalven die beyde zoo genaamde algemeene Concilien, ee-

nige, alhoewel tecgen de voorige tyden te reekenen , weynige Synoden
gehouden geworden. In 't Jaar 633. fchreef'er de Biffchop van Alexan-

drie , Cyrus , een uyt , dat men voor een Aionot helitifch Synode hield. Synodetó.

Daar de Biffchop van Jcrufalem, Sophromus , zich ook teegen kantte, iu°n°

door dien die een befluyt , onder den tytel van eene vergelykinge , uyt-

gaf, waar in hy voorgaf, dar men van weederzyden, van die wyzevan
ipreeken, dat 'er twee willen en werkingen in Chnftus waaren, zoude
(lil zwygen, en maaralleen van een wil en werkinge gedenken, die in

Chnftus werd gevonden , op welke wyze hy ook te gelyk God en

Menfch is. Waar meede hy dan de teegenpartye hoopte needer te zet-

ten , doch een heel flecht loon daar voor bekwam , doordien hy daarom
van den Paus, gelyk ook van het zesde Synode van Conftantinopolen j

verdoemt wierd. (dj De Paufen , Tbeodorus en Martinus de eerjle , heb-

ben ook, op byzondere Synoden , de Monotheliten verdoemt. De eer- JC"Y,V
fle verbande in 't Jaar 64.8. het fchrift van den Keyzer Conftans , alsook

de Biflchoppen, Paitlus en Pyrrbus. De laatfte beveftigde dit alles, op
een ander Synode, in't Jaar 649. en verdoemde insgelyks den genoem-
den Cyrus , SergiNs , Pauliis , Pyrrbus , en de Patriarchen van Conflan-

tinopolen , waar by dan ontwyftelbaar veele loutere byzondere hertstoch-

ten en driften meede daar onder liepen , te meer noch , door dien de

Roomfche , de Griekfche Bijfcboppen altyd maar zochten te verdrukken,

daar toe dan de rechtgeloovigheyd altoos den dekmantel moeft zyn. (e)

En zulke ban-vloeken tcegens de Monotheliten zyn'er ook hier na, inde

Jaaren 679. en 680. kort voor het Conjlantinopolitaanfche Concilium> te

Milaan en Rome , herhaalt geworden, alhoewel ook hier na , in 't Jaar

698. zommige Bijfcboppen in Italië, te Aquileia , het gedachte alge-

meene Synode weygerden aan te neemen , tot dat Paus Sergws haar met
goede en kwaade woorden , eyndelyk daar toe bewogen haddc. ("ƒ_) En
alzoo hebben de Synoden, ook al voor ditmaal deGeeftelykheid na haar

eyge gevallen en belang moeten dienen.

(c) Sigehcrtus Ann. DCXXCV. Sinnondus in Concil. Gall. (d) Synodus fcxta Aft. i5.

.

)
AfliTo. ui. Concil. p. S8. feqq. {f) Y. Diaconus lib. vi. de Longob. c. 14. feqq. Sigc-

;rebenus Ann. DCXC11X.

HET VYFDE HOOFDSTUK.
Van de Jlrydigheeden , ter zaake van den Godsdienft.

§• 1.

VAn de voorige oneenigheeden der Geeftelykheyd was 'er op deezen
tyd noch al veel overgebleeven. De Arriaanen hadden noch al

hier en daar haare fchuyl-plaatzen. In Spanje waaren noch de Wejt-
Gotthen , gelyk ook in een groot deel van Frankryk , en verder, in

Lombar dy

e

, Italië , Dvytfchla*d , en elders. Waar by dan aanmerke-

Clqq 2 lyk
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Jaar DC.
tot DCC.

Arriaanen
vervolgen

tüeroand.

Twift dei
rechtge-

loovigen

over hec

Paaien.

Fee!!.

Over den
Duop.

Stryd der
Grieken en
Latynen.

lyk is, dat zy by de groote macht van haare Kooningen, inzonderheyd

ia Italië a echter de andere nooyt vervolgt hebben. Ja Baromus zelfs

bekend, dat, wanneer de Catholyke Bijfchoppen ergens verdreeven wier-

den, het alleen haar eyge fchuld was , dewyle zy, uyt yver voor haar

geloove, de. Arriaanen altyd eerft aangevallen en ontruft hebben. (V)

En het was waarlyk ook geen wonder, dat de rechtgeloovige altoos eeni-

gen onnutten twift met andere aanvingen, daar zy eikanderen zelfs niet

konden verdraagen. Want de twift over het Paas-feefi , in de voorige

eeuwe ontftaan, ging ook op ditmaal in Engeland byzonder heevigaan,

daar die geene wel uytdrukkelyk voor Ketters gefcholden , en met de
Pelagiaanen gelyk gereekent wierden , welke na het oude gebruyk der

Afiatifche Kerken , hun Pafcha hielden. Waarom men haar ook Qftar-

tadecimaanen noemde, alleen maar, om dat zy van den Paus , in zulke

geringe dingen , haare geweetens niet wilden laaten beheerfchen , ofhaa-
re vryheyd krenken, (b) Want van de andere kant wiften deeze onge-

rymde kettermaakers niets altoos voort te brengen , als dat zy de goede
Trianders wilden overreeden, dat zy het doch altyd met den grootften

hoop zouden houden ; en niet wyzer wilden (chynen te weezen, als alle

de andere, en dat ze ook niet moeften onderftaan , om alle de Synoden
in de gantfche weereld te reformeeren , (7) of gelyk men fpreekt , dat

men de Faculteyten , en Kerkenraad , niet eerft mocht vraagen : quidfa*
cis? wat doed gy ? maar dat ó.ic geene ftelden , dat moeft in 't gemeen
gelden , en niet lang teegengeftaan werden. Het was haar ook , eeven

zoo weynig als de andere geejlelyke tyrannen, om de goede orde , harmo-
nie , eenigheyd of iets diergelyks , te doen , door dien zy onder den fchyn
van zulke dingen , haare eygene heerfchappye , en andere voordeden,
maar alleen openbaarlyk zogten vaft te ftellen.

2. Diergelyken onnoodigen ftryd ontftont 'er ook al in Spanje over de
vraage, of men de kinderen , in den doop, maar eens, of tweemaal, in

't waater zoude dompelen ? Nu hield Gregorius de groote zelfs het noch
voor eenerley , en fchreef uytdrukkelyk : dat by een geloof verfcheyde

gewoontens niets konden fchaaden. (d) Des niet te min maakten de Bif-

fchoppen daar over rechte partyfehappen onder malkanderen , daar altyd

de eene den Doop des anderen verwierp , en , voor niet geldende , uyt-

gaf. Na een lang gekyf volgde daar eyndelyk ook al geen beeter befluyt

op, als, dat men de enkele indoopinge maar alleen zoude behouden, cp
dat men de Ketters dog voor al niets ten gevalle deede , die daar door de
Drievuldigheyd eenigzins fcheenen te willen verdeden, (e) Van defcheu-

ringen , tuflehen de Griekfche en Latynfche Kerken , is nu al in de voo-
rige tyden den eerften oorfprong getoond geworden. Ontrent deezen
tyd naamen de zelve nog al meer de overhand , na dat , op de gedachte

wyzen, de Pauzen, van Bomfacius de derde af , zoo groot waaren ge-

worden. Aan welke dan de Patriarchen van Confiantmopolen , zoo wel
aan hoovardye , als tytel-zucht niets het minfte wilden toegeeven , en

dien dwaazen tytel van een algemeenen Paus, nog altyd behielden. Van
de oneenigheeden , die uyt den ftryd met de Monotheliten voortkwaamen,

getuygen de daar inne begaane bedryven, hoe dat , nog BifTchoppen , nog
Keyzers, zig in 't minfte eenigzins na de uytfpraake der Pauzen wilden

fchikken. Gelyk als 'er ook van die zaak , met het Synodus Quini-.

fexta, in 't voorige hoofdftuk, is gehandeld , als waar door inzonder-

heyd
(a) Baronius Ann. DCXXXIIX. n. 13. (l>) Marianus Scotus. Herrmnnus contra&us Ar».

DCXXX. Beda. Balxus. p. 67. Conf. Uüerius Anciqu. p. 939. (e) Leo II. ap. Bedam 11.

c. 19.H.E. (d) Gregorius M. lib. t. ep.41. & apud Gratitnum de Confecc Dift. 4. Caa, de

trina Merfione. (<r) Concil.Tolec. iv.
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heyd de Roomsgezinde zeer in 't harnafch gejaagt wierden. Aangaande
J"V>ce

nu het heftig dijputeeren, hier na ontdaan, over het uytgaan van den H.
Geeft ,over de beelden, en diergelyke zaakcn,daar zullen ons de volgende

tyden een omftandiger bericht van geeven.

3. De bekend lle itryd, in deezen tydj was, die van de Monotheliten, L««d«

als welke ook noch wel van de Eutychiaanen , het meelïe vandaan quam. uSEr*"

Want haare leere zoude dceze zy n , dat 'er in Chrtfius maar een eenige iville

is gelijk ook,eene werkmge , naamentijk, dat hy God en Menfch te gelijk is.

(©w»jy»x.>;V) Deeze lieden heette men ook Marotnten , van Marus, ofMa- w.roniwn.

1 on , die , onder den Keyzer Mauritius , dit al geleerd zoude hebben.

(f) Den welken de Syrijche Chnftenen in Phamcie in de volgende tyden

ook nog aangehangen hebben , (g) tot dat zy daar na , in de twaalfde

ttwvt , beneevens haaren Patriarch , by de Palefiynfche oorloogen van

dien tyd , tot de Latynen zyn overgetreeden. (h) Óm dan weederom tot oorfprong

de eertte Monotheliten te koomen , zoo zetten de Schryvers,nu denboo-
vengedachren Cyrus , dan Sergius , de Patriarch van Confiantinopolen ,

dan, den Patriarch der Jacobtten , Athanafius , dan weeder Iheodorus,

en andere, tot eerde aanvangers van deeze Sedte. Ik zal nu maar alleen

het eerlte begin daar van duydelyk gaan vernaaien , waar uyt de verdere

kennifle dan heel licht zal vallen. De Keyzer Heraclius hadde op den
aftogt der Perjiaanfche veldtogt, in Syrië, den gedachten Athanafius ge-

fprooken, en, door dien hy, in zynen ommegang, een groot behaagen

gefchept hadde , zoo liet hy zich hier na verluyden , hoe gaarne hy dee-

zen man tot Patriarch te Antmhie wilde verklaaren , wanneer hy maar

alleen het Synode van Chalcedon aannam , en twee natuuren in Chrtftus,

zonder eenige vermenginge vereenigd, bekende te zyn. Dit nam Atha-
nafius met beyde de handen aan , itelde zig terftond , den Keyzer ten

gevalle, gantfeh rechtgeloovig aan, en ftemde alles toe, zoo als het zy-

nen nieuwen Heer maar begeerde. (/) En dit gefchiedde ontrent het Jaar

630. Waar uyt dan de zin van die gewaande voornaamlte Leeraars open-

baar is, hoe dat zy alle haare meeningen , belydeniflen , en woorde-ftry-

den,ja de gantfche Godgeleertheyd , enkel en alleen na haar eyge belang

hebben gefchikt.

4. Maar , door dien die fpreekwyzen , en meeningen , van de andere , aan vairchhdi

dien Patriarch niet zoo naauw bekend waaren, en dat hy voor hem zelfs ^?lu?.
thl "

bekommerd was , dat hy zig ergens in mogt koomen te vergrypen , en

,

door de eene of de andere onaangenaame uytlegginge, den diend verlie-

zen , zoo deede hy ook een vraag aan de Keyzer , naamelyk , of men ,

in Chnjius maar een , of twee willen ftellen zoude. De Keyzer nu vroeg

dit weeder aan den Patriarch Sergius * welke dan het eerlfe vaff ftelde
;

methemftemden hierna ook zyne navolgers Pyrrhtis , PauhtSyCnPetruSi

als ook, de dikmaals gedachte Cyrus , en Macarins van Anttochie , die

den Keyzer zelfs ook op haare zyde brachten. Dog , na dat voornaa- jw-
menüyk , Sophronius > Patriarch vznjerufalem daar teegen begon tewoor- mh^
den-twiften, en het teegendeel van dit alles , in een eyge Synode, met

phromus -

zyne Geeftelykheyd , wilde bewyzen , zoo was het gevolg hier van zoo-

daanig, als het, by de woordenftryden, altyd pleeg te zyn. Die geene S»ydda«

welke voor die meeninge haar eerft geuyt hadden, wilden geen ongelyk

hebben , en zig voor de weereld niet laaten befchimpen , nademaal de

Monopbyjïten deeze ltellinge te vooren al ftilzwygende gevoed , en zich

Q.qq 3 ai-

(ƒ) Batneides Hift.S. p.2.24. (g) Wilhelmus Turius lib. xxu. c. 8. {b) Vid. Adrinochius
Theatr. Terra: S. Brcrewodios Scrütin. Relig. c. 16. (») Zonaras To. 1 1 1. p.69. Cedrenus.

P. Diaconus lib.xnx. c. ƒ3. Sigonius.
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J"bcc a^y^ aangaande de andere punten , op de oude Leeraars ook beroepen

hadden, (k) Ondertufichen ontftont 'er nu diesweegen de eene woor-
y/n

tr

H«^ den-iïryd op den andere , zoo dat de Keyzer Heradius , eyndelyk, dien
dias

" twift t'eenemaal meende weg te neemen , en een ixfftois , of verklaaringe

hier van uytgaf , waar by hy verftont , dat men , nog een nog twee wil-

len in Chrijtus zoude ftellen , maar flechts heen bekennen , dat Chrifius >

na zyne Godheyd en Menfchheyd , ook te gelyk in zulk eene vereeniginge,

Goddelijke en menfchelijke dingen verrichte, gelyk het van de Oude ook
bekend is geworden. (/) Hier teegen mogten zig nu de andere weeren,

conttaw"! zo° als ze wilden , maar echter gaf Conflans , nazaat van Heraclius , in

't Jaar 648 , een ander gefchrift, onder den tytel van Tt/zr©» , uyt , waar

in nogmaals alle het woorden-twitten, van een of twee willen in Chrifius y

gantfch uyt verbooden wierd, echter met deeze woorwaarde, dat de vyf
Hoofd-fynoden in haare waardye , als te vooren , zouden blyven. Waar
by dan zeer geklaagd wierd , over de groote beroerte , die uyt de woor-
den-ftryd van die Bifichoppen , hier over, tot eene ongelooffeiyke fchaa-

de van 't gemeen , was ontdaan 5 en waar in insgelyks ook het oogmerk
wierd aangeweezen , dat daar door alleen maar rufte en vreede ge-

onroftdn zocht wierd. Maar, dat die geene , welke de plaatze der Recht-
rcgtgeioo-

ge ioovige wilden verdeedigen, aan den onruft wel de meefte fchuld heb-

ben gehad, zulks bewyft het antwoord van den Abt Maximus heel klaar,

dat hy aan den Patriarch Vyrrhus heeft gegeeven, wanneer deeze gebee-

den hadde, dat men dog een middel mogt zoeken uyt te vinden, om de
oneenigheeden daar door te vermyden. Daar is , fprak hy , geen ander

middel , als , dat men alle zulke leermge vervloeke. Het welke dan ook
op het zefde fynodus wel haafl: gevolgd is. (ni) Dit niet teegenftaande

l'ius Ho-
noiiu««n hield het de Paus Honorius echter nog al in 't begin , met de Monotheli-

ijlt"

' e
* ten, die ook Sophronius wel uytdrukkelyk verdoemde, (n) Hier teegen

fteide zig Martinus de eerfte weeder teegens hem aan , en hy wierd daar-

om ook van den Keyzer Conflans , neevens Maximus , weg gezonden, en
eyndelyk ftierf hy ook zoo. (0} Het welke alles de Hechte vrugten van
deeze onzaalige woorden-twift waaren, die beyde do partyen hier van te

genieten hadden.

(k ) Iidcm & Theophanes. P. Diaconus Hift. Mifcell. Conradus Ufpcrgenlis & omnino For-
bclïus. (/) Vid."Ev.fl£c-i5 in Aétis SynodiLatcranenf. (m) Ibid. SefTvi. (») Ephtola 2. Ho-
norii ad Sergium Aél.xii.&xm. Synodi vi. Conf. Forbclius v. c. 11. feqq. (0) Auöores ci-

tati.

Eynde van 't zevende Boek.

HET
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HET ACHTSTE BOEK.
Van de aanmerkclijkfte Kerkelijke Gefchiedcniflèn in

de achtfte Eeuwe.

MET EERSTE HOOFDSTUK.
/ 'on den uyïwendige toefland der Kerken.

§. 1.

Oe verder wy met onze Hiftorifche betrachtingen van de Schrijdt*

ouditc tyden afgaan, hoe ellendiger den toeftand der zoo dorveh-"

genaamde Chriiienheyd ons voorkomt. De Leezer heeft ïund'™?
1 '

in de voorige eeuwe , wel gemeent , dat het niet wel
erger daar meede werden kon , als hy het daar reeds al

hadde gezien. Dog deezevoorverhaalde gefchiedeniiïen

hebben ons de hoogfte trap van de boosheyd der Paulen , en van degant-

fche overige Geeftelykheyd, in lange nog niet aangeweezen. Nu kon-

nen wy den grouwel van den Antichrift, altyd nog veel duydelyker er-

kennen , hoe groover en onbefchaamder hy , by alle zyne buytenfpoo-

righeeden, is geworden: en, hoe dezelve zich in alle (ïanden heeft be-

weezenj zoo is hy echter op deezen tyd, in de regeeringe, niet weynig
openbaar geworden. Ontrent het begin van deeze eeuwe zag het 'er nog-

maals, in 't Griekfche Rijk over al zeer verwert uyt , gelyic als wy ook ond°dI
sn

al iets daar van m ons voorige boek , in 't cerfte hoofdfluk , hebben aange- Rcsen"n '

roert. Tiberins Apfimnrus hadde dan Leonttns, de voorige Keyzer, met
de zelve maat weeder uytgemeeten, daar hy Jüftinid-nifs de tweede meede
ingemeeten hadde, en hem ook de neus laaten affnyden , en zyne heer-

fchappye met veel bloed vergietens begonnen. Ju/linianus hadde hem ^te *^*

daar op ook , met alle de zyne op het grouwelykfte weeder laaten om- jumm»-

brengen, cok hier na eene fchandelyke ondankbaarheyd aan de Bulgaa-
nüt '

ren beweezen , welke hy overviel, niet teegenftaande zy hem , in zyne
ballingfchap, een goed verblyf hadden verleent. Terwylen hy zig ech-

ter aan de inwoonders van Cherfbnnefus wilde wreeken , daar hy hadde
moeten gevangen zitten , zoo; nam Philippicus Bardanes ondertuflehen , ^s

'

p

!ippi"

met hulpe van het opgeftaane leeger , de hofftad weg : en , als hy hem
naar huys haafte, om zich te redden , zoo valt hy eenen Generaal, ge-

naamt Elias , in de handen , wiens kinderen hy te vooren vermoort , en

zyne echte vrouwe aan een flechten kok overgegeeven hadde, waar voor Btengt ju-

hem deeze nu den kop liet afflaan, en zyn zoon , in de Kerk , met ey- om!""
1"

gene handen ombragt.(d) Zulke grouwelyke voorbeelden van tyrannye,

wraakgierigheid, onverzoenelykheid, roof, en moord , vond men nu

midden onder die geene, welke zig Chriftenen , en nog daar toe recht-

geloovige noemden, en die, booven de Heydenen en Ketters, iets bee-

ters waanden te weezen.

2. Deeze, tot Keyzer opgeworpene, Philippicus , was ook uyt de na- R's"rt

aJ

tuur een onhebbelyk man , die het geld zonder eenig voordeel doorbragt, "k.

en de vyanden, inzonderheid de Bulgaaren en Sara&ynen 3m 't Ryk liet

huys-

(«) Autor Hift. Mifcell. xix. c. 30. 37. xx. c. 4, Ccdrenus. Zonaras.
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j«t dcc. huyshouden, zoo als zy wilden. De andere Grooten wiften ook s;een
" ander middel, na de bhndheyd van die tyden, als, dat zy, na anderhalf

jaar, by een gaftmaal, hem overweldigden, en de cogen uytftaaken. Het
Artemiua. geene nochtans andere aan Artenuus toefchreeven , die na hem Keyzer , en

met den toenaam van Anajiajius genoemt wierd. (b) Hy hardde 'het cok
naaulyks een jaar lang, of het leeger wierp weeder een ander op, genaamt

Iheodofitis, die daar en teegen zig by de Bulgaaren begaf, dog van haar

lm ifau. verraaden , en aan Leo Ifanricus overgegeeven wierd , die haar met geld

hadde omgekogt. (V) Zoo t'eenemaal was nu allen gelukkigen uytflagj,

zelfs ook in de geringde uytterlyke zaaken , verdweenen , dat het 'er veel

erger als onder de barbaren zelfs toeging. Leo hadde in zyne regeeringe,

ook heel weynig ruft. In 't begin kwaamen hem de Sarazynen zoo na

op den hals, dat zy zelfs Conflarttinopolen over jaar en dag beleegerden.

Daar en booven had hy ook veel met zyn eyge Scheeps- vloot te doen ,

die oproerig wierd , dog die nog eyndelyk, door groot bloedvergieten,

wierd getemd. Verders geraakte hy in een heftigen ftryd , aangaande

de beelden, daar van hier onder nog iets meerder volgen zal, waar over

ufiun'ïan
Paus Gregftrtus de derde hem in den ban deed, en zyne onderdaanen , in

deKcyiets. Ltalit van alle gehoorzaamheid en fchattinge ontfloeg. (£) Waar meede
dan de Pau/en een aanvang gemaakt hebben, dat zy zig zelfs en gantfch

Italië , volkoomentlyk de Oojlerfche Keyzers onttrokken , en aan de Fran-

ken, haar t'eenemaal hebben gehouden, (e) Ondertuflchen liet zig Leo
echter van zyne meeninge, aangaande de beelden , niet afbrengen , en hy

conftanti. voerde ook zyn zoon , en nazaat , Confiantyn de vyfde , daar toe aan.

Dog, door dien deeze die zaak nog veel heftiger voortzette, zoo verkoos

den Adel, op het aanporren van den Patriarch , Anaftafius Artabafla,

tot Keyzer, die deezen Vorft ook gevangen nam , en , als een oproer-

maaker, ftrafte, en die ook den Patriarch, ruggelings, op een ezel zit-

tende, in deftad liet rondsom voeren, en jammerlyk met ftokken flaan.

Leo iv. Zyn navolger, Leo de vierde t had ook van binnen heel veel met debeel-

den-ftryd , en van buyten,met de Sarazynen en Arabiers tedoen,eniherf
in 't Jaar 780. (f)

fr«ie. 3. Deezen Keyzer nu, hadde een vrouwe, genaamt Irene , een god-
deloos en eervergeeten wyf, en die echter, met haare vleyeryen, demee-
fte menfehen kon betooveren. Deeze vrouwe dan gedoogde haaren ey-

conftantyn genen zoon , Conjlantyn de zefde , eenigen tyd lang neevens haar in de
Regeeringe, dog haare boosheyd openbaarde zig wel haaft. Zy maakte
haar dan by de menfehen , door haaren aangemaatigden yver teegen de
vyanden der beelden , zeer bemint , liet het doode lichaam van haaren

irene, een Schoon-vader , den Keyzer, opgraaven, verbranden , en de aflche in 't
swy

" waater fmyten ,om dat hy de beelden niet hadde willen aanbidden. Haa-
ren eygen zoon handelde zy als een flaaf , liet het leeger zweeren , dat

zy hem, zoo lang als zy zelfs leefde , niet voor haaren Keyzer zouden
erkennen, en de Groote koft zy met geld daar toe om. Dog, nadien

Conjlantinus , zig echter de regeeringe al aantrok , en waarlyk ook
veele fnoode buytenfpoorigheeden beging, zoo liet hem zyn eyge moe-

hHrcn ^er va^ zetten > en de oogen uytfteeken , en dat op zulk eene fchrikke-

zoon o», lyke maniere, dat hy daar van op het pynelykfte kwam te fterven. Maar
dit was haar nog al niet genoeg , want zy liet daar beneevens ook nog veele

andere, die een ander Keyzer gezogt hadden op te werpen , desgelyks

de

(b) Hift. Mifc. xx. 13. feqq. Cedrcnus p. 172. (0 Iidem. (d) Hift. Mifc xxi. cap. 26.

fcqq. (t) Sigonius lib. m. de Regn. hal. Ann. 717. Anaftafius. (f) Hift. Mifc. xxu.Cedie-
nus. Zonaras.
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de oogen uytfteeken. (g) Zoo dat het toenmaals , onder die fchoone !ó!h>ccc'

Chriftenen , als een groote t/iode wierd , dat zy aan alle die geene de oo-

gen uytftaaken, of de neufen affneeden , welke zy uyt de weg wilden
hebben. Waar by de Schryvers ook aanmerken , dat Covjlantyn zulks

eeven op dien dag zoo heeft moeten lyden ,daarhy, voorvyf jaaren,zynen
Neef, Nicephorus, ook zoo geblind hadde. (h) Dog Irene is, na het

verloop van drie jaaren , door Niccphorus meede verftooten , en in het ^ord ver.

Eyland Lesbos gebragt geworden , daar zy van hertzeer is geftorven , na

dat men haar te vooren befchuldigt hadde , dat zy met den fVefierfchen

Keyzcr Kaard de groote , hadde willen trouwen , en het Rijk daar door

in het geweld der buytenlandfche overgeeven. (/)

4. En zoo ellendig ging het 'er in 't Ooftcn toe , daar de Bnrbaaren het Afn.emin-

Ryk genoegzaam onder haar gedeeld, en aan de Keyzers het minftedeel R y"n C

dcilelfs maar overgelaaten hadden. Want , wanneer men eens de voorige
Ooll'n -

ftukkengaat aanzien, zoo hadden nu de Sarazynen wel het grootfte deel

van A(U in ; ook hadden ze gantfeh Syrië, Arabie , Mcfopotamie, Egy-
pte» , en Africa , al meeft ingeflokt. De Hunnen en Avaaren hadden ,

aan den Donna, en verder, alles overitroomt , de Bulgaaren , Slavoo-

nen, Serviërs, en andere Sarmatijcbe volken ,(ïroopten onverhindert door

gantfeh Thracie, Griekenland, en wyder. Ook verloor Leo de derde,

op de gedagte wy ze, wat 'er nog in 't IVeflen overig was. En daar meede
was de macht der Chriftenen in 't Oojlen ook volkoomen weg , tot dat

zy eyndelyk in de vyftiende eeuwe, alles t'eencmaal kwyt raakten. In 't i„> : rc-

IVeJlcn nu (tonden op, onder Leo Ifaurus , die van Ravenna , Venetië ,
ltcn -

en andere geweften , teegens de Griekfche Exarchi , of Stadhouders, en

dat, gelyk gedacht is, alleen door het ophitzen van den Paus. De Lon-
gobardjche Koonmgen gebruykten deezen ook al tot haar eyge voordeel,

gelyk als dan Aiftulphus den laatften Exarchtts Entycbius , uyt Itahe Exarchi

jaagde, en het gantfche land, ook Rome zelfs , onder fchattinge fteide.
°
d
p£ho"'

Dit kwam Stephanus de tweede, Paus van Rome , heel ongeleegen , die
L

a*' £"_

daarom in perzoon naar Frankrijk reysde , en Pipinus om hulp verzogt. dcn '

Nu hadde zyn voorzaat, Zachatias , deezen Pipinus , die maar alleen de

eerfte Minifter van Staat , (Maitre du Palais) by den Kooning Childerik Fr^kcn

was geweeft, tot de kroon geholpen, en de Kooning zelfs was hier tee- p»„
I

5

*B

gen in 't kloofter geftooken geworden. Hier voor nu wilde Pipinus aan

Stephanus weeder eenen dienit doen , om dat hy van hem , beneevens

zynezoonen, Carolus, en Carolomannus , tot Kooning gezalft was ge-

worden. Hy toog derhalven tweemaal in Italië , en dwong Aiftulphus

,

dat hy aan den Paus het Exarchat van Ravenna , met alle de afgenoome-
neplaatzen, weeder over moeft geeven. En op deeze wyze geraakten

deeze deelen van Italië in de handen der Paufen. (k) Wanneer nu hier

na Dejiderius , de laatfte Kooning der Longobarden , zyn ryk weeder ver-

der wilde uytbreyden, zoo nep Paus Adriaans nogmaals Carolus te hul-

pe, die dan Defiderius gevangen kreeg , en in 't Jaar 773 , geheel Itahe

innam. Ondertuffchen zyn alle deeze groote veranderingen aanmerkens
waardig, daar, zoo wel, in Vrankryk, de ftam van Meroveus , van de
Carolinen onderdrukt wierd, als ook , in Italië het Keyzerryk , weeder

2. Deel. Rrr wierd

(g) Zonaras To. 1 ti. p. 14 1. Cedrenus p. 3S9. {h) Iidem. (i) Theophanes Chron. Ann.

773. Hilh Mifc. xxi 11. c. 14. feqq. Ado Viennenf. iEc. vi. Ann. 803. Aimoinus de Geft. Franc.

iv. c. 41. Zonaras. Cedrenus. (k) Anaftalius in Stcphano. Platina in Gregorio III. & ex eo
Nauclerus gen. if. Ado 1. c. Sigebertus Ann. DCCL1I. Otto Frifingenf. V. Chron. c. 2f. Re-
gino lib. 11. ad Ann. DCCLl/UrfpergenJis in Pipino. Albertus Stadenlis A. DCCLV. Fafcicu-

lus temp. p. 63. Aventinus lib. m. p. 193.
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jau dcc. wierd opgerecht : dog waar Van in 't volgende boek uytvoeriglyker zal
tot dccc.

gefpjooken werden. (/)

«, Hoe zeer zig ook de Sarazynen en mer haar de gezintheyd van

Muhammed, heeft uytgebreyd , beklaagen de Hiftorien van deezen tyd

altemaal , en ze bekennen Gods rechtvaardige ftraffen daar by. Zy had-

den , op de gedachte wyze , niet alleen in 't Doften^ alles wyd en breed

overftroomd, maar zy zetten nu ook in 't IVefteu een vafte voet. Wan-
neer zy, in 't Jaar van 710 , uyt Afnca in Spanje overftaaken , en tien

Sarazynen Jaaren daar na , nogmaals , dat zelve Ryk t'eenemaal , toe op Gallicie

spanen."
1

na > overheerden. (m) Tot dat zy eyndelyk als een vloed , alles over-

ftroomden , verwoeften , en ook in Vrankryk zelfs inbraaken , en , bin-

nen drie jaaren , byna gantfeh Spanje onder haare zwaare dienftbaar-

heyd brachten. En dit alles, gelyk als de oudfte Schryvers bekennen,

om de hooggaande groove zonden der zelve Chri[lenen , en Gotthen , wel-

ke in de grootfte zorgeloosheid zoo wat heen gekeft hebben. Waarom
'er ook met een eenige hoofdkerk in Spanje bleef, die niet in de afTche

straffe der gelegd wierd. En de Kooning Rodericus zelfs moeit zyne derrelheyd heel

zeer boeten , daar hy de dogter van Julianus een voornaam man , ge-

fchonden hadde , wiens boosheyd weegens deeze daad , de Mooren in het

Ryk trok. (ri) Alzoo verlooren de Chriftenen altyd meerder in die ge-

weften, welke zy het langfte bezeeten , en daar zy haare huychelerye

meeft bedreeven hadden. En , hoe het ook daar en tecgen verder m
Dtiytfchland op ditmaal bekeerd heette, zoo was het dog niet minder als

recht Chriftelyk, en veel meer met 1000 ergerniflen , bygeloovighee-

den, en grouwelen van haar eygen zelfs, als bekeerders en leeraars, t'ee-

nemaal bedurven. Wy zullen dit hier onder, by de Hiftorien van Caro-
lus de groote, heel klaar gaan toonen, naamelyk, hoe verkeerd aldaar al-

les, met zyne zoo genaamde bekeeringe, is toegegaan, en dat de Paus,
met zyne grouwelen , alles aldaar heeft bevlekt. Nu zullen wy die vol-

ken eens gaan bezien, welke nog al te vooren Chriftenen genaamt wier-

den.

6. In ons voorgaande Boek hebben wy van de bekendfte Mannen eenig
gewag gemaakt, die zig tot zulk eene voortplantinge des Pausdoms lie-

ten gebruyken , gelyk als daar waaren, Gallus, Kilianus , IVillebrordus,

Sigebertus, en andere. In het begin van deeze eeuwe nu, had ziaWttl-

Ge*aande franus onder de wilde Friejen begeeven , en den Kooning Radbodus , met

derFhe"
6' zvn vo^ j zo° verre bewoogen, dat hy zich wilde laaten doopen: waar

r«i. by dan eenige deeze Hiftorie voegen : naamelyk , dat deezen Kooning
aan IVulfranus gevraagt heeft, of 'er van zyne Voorvaders meer in den
Heemel of in de Helle waaren? En als deeze het laatfte voor gewis ftel-

de, zoo heeft de Kooning de voet weeder uyt het doopwater getrokken

,

en gezegt : dat hy liever by zyne Voorvaders wilde zyn , als met zoo
weynige arme lieden in de Heemel zitten. (0} Het welke dan een voor-

beeld is , hoe ellendig deeze arme Heydenen van haare gewaande Apo-
ftelen bekeert, en in 't Chriftendom gegrond moeten geweett zyn , als

ook, hoe zy de lieden, zelfs by haare grootfte blindheyd, zoo maar heen

gedoopt hebben , onaangezien zy niet eens willen , wat dat Heemel of

daTdfe*
Helle was. De Munnikken en Paapen taften eyndelyk ook na hetfwaard,,

bekeerin- 20O
Se -

(/) Vid. interim Ado. Rcgino I. c. Lambertus Schafnaburgenfis Ann. DGCXLIIX. Marianus
Scotus lib. 111. Ann. DGGL. Sigebcrtus Ann. eod. Urfpcrg & Stad. l.c. {m) ElmacinusHift.

Saraccn. II. c. 1. Batricides p. 333. Rodericus Toktanus Hift. Arab. c. 12. («) Rodericus
Santius P. 1. c. if. L. Marineus Siculus lib. vi 1. J. Mariana vi. c. ^s. Roder. Tolet. m.c. 10.

(0) Jonas Monachus in vitaWulframi, & ex co Sigebertus A.DCCXUX. Fafciculus Temp. p.

Ci. Aventinus L. 111. p. 254.
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zoo wanneer de Barbaaren zich nier. goedwillig , mee woorden, voor j»»ri>cc

Chriftcnen wilden uytgeeven. Gelyk als dan de gedagtc JFillcbrord den
m

Koonihg der Danken , Carolus Martellus , daar toe ophitfte , dat

hy de Friefen, door den oorlog , tot den Godsdienft zoude dwingen , J"*"**
die daar op ook in 't Jaar 729. het gantfche Land verwoeftte. (/>) En

' J

dus ging het 'er ook al in andere Landfchappen toe , gelyk als wy nu
aanftonds van Bomfacius zullen hoeren. Deeze kwam ook met eenheyr-

lecger, en echter als een Apojiel, in Thurwgen , en wilde de arme lieden *ni n Th U,

met vuur en zwaard tot Chriftcnen maaken. Wanneer ze hem nu vraag-
"

den, wat het haar dan helpen zoude, wanneer zy zich voor Chriftcnen

uytgaaven ? En dat hy haar de verloüïnge van alle kwaad daar op toe-

zcyde, zoo verzochten deeze arme lieden, Dat Chrijlus haar dan doch

van het ]ck van den Hungaarijchcn Koouig, en van de groote fchattinge y

zoude htvtyden. (q) Diergelykegevallen'er toenmaals heel veel zyn voor-

gevallen.

7. Van de gedachte Bomfacius t die te vooren ÏVinfried ,of ÏFenof'icd ^{wt
*

heette, weeten de Pausgezinde onderdaanen zeer veel te zeggen, waarom *"

zy hem ook den Apojiel derDuytjchen noemen , en aan hemde bekecrin-

ge der Franken , Bcycrfche, Thuringers , Heffen , Friejen , en Slavoonen,

ja van alle de andere Dnytfche volkeren, t'eenemaal toefchryven. Vcor ^'a""" r

k

alle dingen moet men dan hier ontrent weeten , dat veele van deeze vol- A
(

c
,

'

keren al lange te vooren van de Heydenfche afgoderyen waaren afgetrec- k«rd j'yn

den, doch het jok van den Paus, en zyn bygeloof, waaren ze noch niet
gt*'

toegedaan. Waar door de Paapfche Schryvers de meeften daar van ook
voor ketters en huychelaars aangeeven , en wel inzonderheyd , dat zy
veele Hellingen in de leere niet gehad hebben. (*) Waar teegen zich

andere weeder met reeden op de aaloude getuygeniflen van Irenaus , Tertul-

lianus, en Hieronytnus beroepen , naamelyk , dat de Dnytfche al veele

honderden jaaren te vooren, tot het waare Apoftolyke Chriftendom ge-

bragt zyn geweeft (r) Veele Schryvers hebben ook tot nu toe, teegens

Barotiius, en andere, de vryheyd der aaloude Dnytfche , voor den tyd
van deeze Bomfacius , beveiligt , en byzonder beweezen , hoe dat de

meefte volkeren zeer laat onder de inzettingen der Roomfche Gecflclyk-

heid zyn gekoomen. En geen verftandig Man, dien het verval van die

ryden eenigzins bekend is, zal jbuyten dat, die legenden gelooven , wel-

ke men van deezen Bomfacius aanroert , daar hem by na meerder wonder- Fab.i

werken, als aan Elias > en andere Propheeten , werden tocgevoegt, al- &chi$,

hoewel dikmaals met zulke fabelen en dwaasheeden vermengt , dat men
de leugens met handen taften en grypen kan. Doch dit is , aangaande Gmyp*

zyn perzoon, gewis, dat 'er veele Dnytfche Biflchoppen , teegens zyne !•"<?'"'

leugens, vleijeryen, nieuwigheeden , enonruften, getuygt hebben, en *cn

wef inzonderheid, Clemens, Adelbertus , Samfon, Sidonius , en Virai-

lins, welke hy ook alle op het uytterfte heeft vervolgt , en byzondcr

Adelbei'tus , lang te Fuida gevangen hield, en de andere in den ban deed.

Hoe ergerlijk hy zelfs met eene Nonne uit Engeland, genaamd Lieba ,

heeft gekeft, is openbaar, die hy ook , in't Kloofter, te Fulda, waar ll"J,

in doch anders geene Vrouws perzoonen mogten koomen , gehouden
heeft, en haaraldaar toegelaaten , van opentlijk te prediken , en ook
begeert, met haar in een graf te leggen ; (Y) Ik laate liaan , wat men

Krr 2 van

(ƒ>) Annales Frifix. (7) Chronkron Ifenaccnfc ap. Cent. Ma^deb. (*) Willibaldus in vita

Bonifacii c. p. Zacharias & Grcgorius 1 1. ep. ad Bonifac. Surius. Baronius ab A. DCCXi
DCCLV. (r) l.H.Urfimis de Ori£. Eccï. üerm. Schilterus de Libert. Eccl. Germ. C'onrin-

gius. Catal. Telt. Ver. ux. p. 635-. Cent. Magd. &c. (j) Bakus Cent. 11. c. 13. Willibaldus

1. c.

van Boni-

rr-

.Ci.



<oo KERKELYKE VIII. Boek.

I"r
"SS- van zijne roekeloosheid , hovaardye , en ongeruftigheid , al leeft. In

tot DCcv. J
> , i l_ 1 • J

't korte, de verftandige houden hem met waarheid voor een Antichrifli-

fchen Paap , zoo als hem de Hiftqrie Schryvers ook befchryven , (t~) en
voor een lid van het dier der Openbaannge vanjoannes. (u) Het geene

echter nog klaarder worden zoude, wanneer het de tijd en geleegenheid

toeliet, om zijne verrichtingen wat naader te vertellen.

8. Doch om van zyne verrichtingen in Duytfchland nog iets te zeg-

gen , zoo hadde hy voor den zelven Paus , eenen eed moeten zweeren,
Paufciykon en onder anderen, by het lichaam van den H. Petrus, dat hy by de lee-"n "'3

' re van den Paus zoude blyven , zyn voordeel , als een Stadhouder van
Petnis , met alle trouwe en gehoorzaamheyd , in acht neemcn , en

Beiooning. alle andere BifTchoppen daar toe verbinden, (x) Na dat hy dan ruim

drie jaaren lang, te Water en te Lande, omgereyft hadde, zoo verkreeg

hy eyndelijk zijn oogmerk , waarom het hem wel meeft te doen was,

Aatds-bir. naamentlyk, het Aartsbisdom van Mentz 3 en het Steedehouderfchap van

Mcntz?" den Paus, in Frankrijk en Dtiytfchland. En op dat hy zyne nieuwig-
• hceden des te vafter mogt ftellen , zoo bewoog hy de Groote tot veele

nieuwe gebouwen van Kloofters en Kerken. Als toen wierd, in 't Jaar

Abdyt. 74.2. de ryke Abdye te Fnlda gedicht , en andere elders ; waar in hy
ïuida.

overal zyne en des Paus creatuuren ftelde. AIzoo maakte hy Bnrchar-
Nituwe dus, zyn Landsman, een Engelsman , tot Bifichop van JVurtzburg. In

men
™*

Beyeren rechtte hy veele Bisdommen op , naamentlyk, dat te Saltzburg,

w'"~ Freyfngen, Regensburg, en Eychflad. Ja hy hadde aan geheel Dnytfch-

fSjJIi* land noch niet genoeg, maar hy ging ook na Vrankryk > alwaar hy Car-
Regens- Umannus zoo wift te vleyen , en te bepraaten , dat hy met hem in 't

Eychftad. Kloofter ging. By Pipinus nu bragt hy het daar toe , dat hy , na zyn
eyge welgevallen , voor zich Synoden mocht aanftellen , en de BiJichop-

pen aan de flavernye van den Paus vaft maaken. Ja te vooren verftoutte

hy zich, om in den naame van den Paus Zacharias , op eenen Ryksdag
den Kooning Childerik van 't Ryk af te zetten , en in een Kloofter te

fteeken , op dat hy Pipinus daar door tot een befchutsheer mochre
bekoomen. Doch of dit en meer andere zaaken het werk van een Apo-

Tyrannye ftel en Prediker al geweeft is , zulks valt heel licht te begrypen. Hy
ftcius

01""' wift zich ook van de zoo genaamde weereldlyken arm heel wel te be-

dienen, en wanneer 'er iemand maar in 't minfte eenigen acht op zyns
mifllaagen en goddeloozen handel floeg , zoo moeft hy al terftond een

ketter genaamt, en uyt zyn dienft, ja haave en goed , gejaagt werden.

Hoe grouwelyk en echter onbetaamelyk hy met de gedachte Biflchop-

pen, Virgilius , Clemens, en andere , heeft omgefprongen , zulks is al

te wydloopig om alhier te verhaalen, en het zal moogelyk , hier onder
noch voorkoomen. In Thuringen viel hy, op de gedachte wyze , ge-

waapender hand in , en in plaats dat hy de menfchen op Gods Woord
Byge'oof. hadde behooren te wyzen , zoo was zynen Bybel, een Paapfche Bulle,

en inzettingen, die hy met zich oVer al om droeg, en aanhield, dat de
lieden daar aan zouden gehoorzaamen. (y) Van zyne andere grouwelen

kan ik nu om de kortheyd niets zeggen , als , dat hy aan de Kerken-

dienaars, den echt heeft verbooden, en dat hy verder de Beedevaarten

,

kloofter-belofren , beeldendienft , reliquien, het Misoffer , en duyzend
andere fchandelyke zaaken, in Duytfchland eerft heeft ingevoert.

9-

(t) Wolfiu<; Lcft. memor. Cent. nx. (n) Bilxus Cent. t. (x) Apud Surium , è quo Ba-
ronius Anu. DCCXX1II. (y) Iidem & Willibaldus l.c. Epillolae Bonifacii per Serarmm editae.

Marianas ScotusA. DCCXIX. Regino lib. u.Balïcus. Platina. Nauclerus. Anallalius. Aven-
tinus lih. 11 r. pag. 288. Werneras Rolevingiiis Catal. Tcli. Ver. Alberws Stadcnf. Anu.
DCCLV.
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9. De andere bekcerinecn nu, die door Kaard de groot e gefchiedzou- J" r

,

nrC -

den zyn, ipaare ik te zaamen voor het volgende bock , en gedenke nu
ook maar met korte woorden aan den toeftand der Jooden, van deezen irkhe»d

ryd: die wierd haar dan nogmaals, van de valfche Chriftenen , zeer ïuóeotei-

zwaar, ja mistrooftig, gemaakt. Want het gemecne volk viel haar zeer J"d

a
cn ,

laftig, en befchuldigdc hen geduurig over dit en dat ; waar door men
maar alleen een voorwendzel zogt, om haar alle het haare te beneemen.
Daar kwaamen dan wel haaft openbaare gebooden uyt , dat nien haar,

als vyanden van den Chriftelykcn naam, tot den Godsdienit zoude dwin-
gen: gelijk als dan Keyzer Leo IJaurns , diergelyk een bevel liet uyt-

gaan. (V) Dan wilde men het arme volk eens met verdichte wonderwer-
ken tot den Godsdienit brengen, dog die verltokte gemoederen (tiet men
daar door altyd nog meerder te rugge. Daarom bedacht men, toen ter

tyd, de fabel van den bekenden Leeraar fieda: De Jooden zouden hem
geblind, en rot een fpot by haare graffteeden gevoert,en gezegt hebben*
dat hy aldaar toehoorders genoeg hadde, daar zoude hy nu voor predi-

ken. Waar op Beda dan ook het prediken begonnen hadde, tot dat alle

de dooden uit den graave waaren opgeltaan , en gezegt hadden : O gy
eerwaardige B"da , gy hebt heel wel gepredikt , maar uwe predikatie helpt

ons niet ! fa) Door dien hy ook de Chriftelijke Godsdienit maar alleen

in loutere aaperyen enuitterlijkeplegtigheedenhaddeverandert,end::t'er

geenen ernft nog nadruk altoos meer by was, zoo dreeven zelfs de Joo-
den daar haaren fpot maar meede. Daarom, wanneer ze al tot den Doop r,wa "e ,ot

1 • CL j • /-.- 1
den Doop.

gedwongen waaren, zoo gingen zy terltont weeder weg , en wieilchen

het aangefmeerde Doop-ohzel weer af, meenende, dat daar meede alles

weeder was afgedaan : (b) op dat ik niet zegge , hoe zeer zy haar aan

den afgodifchen beeldendienft, en noch al meer aan den twift, daarover
ontftaan , altoos geërgert hebben. Verders hadden ze toenmaals , in

het land van Babylonie nog haare beyde Schooien, naamelijk,de Soraan- S"*00'

fche t en 'Jumbedithaanfche , gelijk als hier booven gedagt is. Op deeze ^n.
°

dan hadden zy haare byzondere Leeraars, die zy Geomm noemden , en
daar zy op deezen tijd een groot regijier van ophaalen. (c) Maar , dat

zy teegen de Chriftenen , in Spanje en Africa , hebben aangevangen ,

daar zy over veele t'zaamenzweenngen met de Sarazynen befchiüdigt

wierden, zulks alles is ten deele haare eigene hartnekkigheid en bedrog,

en ten deele ook het kwaade onthaal der Chriftenen teegens haar toe te

fchryven.

(t,) Theophancs. P. Diaconus. Cedrenus. (a) T. Longus de Eimbekc ap. Engelhufium
Chron.146. (£) Cedrenus. Nauclerus gen. 26. (c) Zemach David& Juchafin Schallchelet ap.

I Iottingemm H.E. p-S^o.

ooien

Too=

HET TWEEDE HOOFDSTUK.
Fan deninwendigen toejland der Kerken.

§. 1.

EEn verftandig Leezer kan zelfs uyt de voorige boeken, en het voor-
verhaalde berigt, de feekening wel maaken, hoe het inwendig on-

der de zoo genaamde Chriftenen daar uyt gezien moet hebben. Echter
geeven de Fapifien deezen tyd nog al voor recht bloeijende en een gul-
de tyd uyt, dewyle de Geeftelykheyd , beneevens den Paus, in dezelve

Rrr 3 zoo
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wdccc' zo° vee* voordeel toegevallen is. (jï) Behalven dat een nieuwer Schry-

«ieodc
' ver dog recht uyt biegt , Dat de Gee/lelykheid toen ter tyd m de grootjte

vandceze wanorde geweeji is : aan den Godsdienjl heeft niemand meer gedagt , en de
leere was gantfch feenemaal vergaten. De Pnejlers hadden , nog Gods-
dienft, nog Kerkeljke inzettingen altoos meer ver(laan. (b) En wat be-
hoeft men lange bewyzen , daar een geloofwaardig Leeraar, in 't begin
van deeze eeuwe, zelfs alzoo heeft gefchreeven. Men zie dog, zegdhy,
en betrachte deeze zaak met traanen, gelyk zy ook tebeweenen is, hoe zeer-

den toejiand der Kerken daagelyks verergert , of om zachter te fpreeken ,

zwakker en ellendiger wei dl Waar by hy ook bekent , dat toenmaals de
tyden daar al waaren , daar lang te vooren al van voorzegd was. (cj Maar de
goede Heeren was het alleen daarom te doen , dat de Paus , beneevens
zynen aanhang, of, gelyk wy fpreeken, het Minijierutm , in alle haare
grouwelen , echter dog by haare eere bleef, daar zoo ontallijk veele °q-

denkteekenen van voor handen zyn. Wy zullen echter alhier maar met wei-
nige woorden de oneyndelijke bedorvenheid eens wat naader gaan inzien,

en van het hoofd af beginnen , waar toe de Paufen zig zelfs nu hadden
verheeven ; alhoewel het niet moogelyk is, om alle haare Hiftorien na
behooren te konnen ophaalen.

o* paus 2. Het is voorheene reeds al aangeroert , dat de Paus , door de ver-

clrohTde anderinge met het Roomfche Rijk , zoo in Italië, als elders, eenbooven-

£ft«kt.
maaten groot voordeel is toegevallen. Want zoo dra als Carolus de groo-
te van den Paus Adnanus de eerfle gekroont was , heeft hy hem , gelijk

wdTiïi,- men fchryft, het Exarchat van Ravenna , een deel van lofcane , "Cam-

bKii"' panie, en andere plaatzen , gefchonken , en ook booven dat. het recht
van 't Patriciaat , dat de hoogde waardigheid naaft de Keyzer was, (d)
En daarom was het Adrianus ook maar te doen geweeft , wanneer hy
Carolus teegen den Kooning Dejiderius ophitfte , en deezen in den ban
deed : daar de Papiften zoo veel op roemen, (e) De Paufen nu
hadden te vooren al aangevangen voor weereldlyke Heeren te fpeelen,
wanneer naamelijk Aripertus den Longobardifchen Kooning, ontrent 'tjaar

van Chriftus 705. aan den Paus Johannes de zefde , of, gelyk men toen-
maals dwaaffelijk genoeg voorgaf, aan den H. Petrus, de Cottifche Alpes
heeft vereert : het geene dan een groot ftuk van Lombardye, naameiyk
gantfch Piemont, en't gebied derGenuefen, is geweeft. (f) Alhoewel nu
haare eigene Schryvers, ten deele in de naamen der Paufen niet overeen-
koomen, daar andere Johannes de zeevende hier toe bybrengen

, (gj en
andere weeder den Kooning Luitprandus noemen , (h) en zommio-eook
deeze geheele gifta, zoo wel als die van Confiantyn t'eenemaalin twyfrel

trekken, (ij Onder de andere teekenen dertoegenoomeneheerfchappye,

wkhëyd" of liever tyrannye, was ook , dat Conftantinus de eerfte , den Aarts-hif-
inViuCcn. j}hop van Ravenna , Felix , in 't begin deezer eeuwe , zoo grouwelyk

handelde, door dien hy hem in alles niet gehoorzaam wilde zyn , nog
fchattinge toezeggen , nademaal zyn voorzaat , Theodorus , zich in de
voorige eeuwe aan den Paus onderworpen , en de vryheyd van dit Bis-

dom weg gegeeven hadde. Want de Paus fchikte deezen Felix, als een

arme zondaar, naar Confiantinopolen , aan den Keyzer Jujiinianus , die

hem niet alleen de oogen uytfteeken , maar ook in ballingfchap weg-
voeren liet, ja ook , booven dat, die van Ravenna op het grouwelykfte

handelde. (T) Schoon nu de Schryvers verklaaren, dat deeze goede Fe-

lix

(a) Baronius. Spondanus. {b) Mezeranis P. 1. ap. Spanhemium H. E. p. 656. (c) Bed»
lib.iv. in Sam.02. (J) Anaüafius. Eginardus. Leo Oftienfis Cfuon. Caffin. (e) Baronius.

(ƒ) P. Diaconus. Analtafius. Beda. Ado Sigonius. (g) Anaftafius. (h) Paulus Warnerridus
lib.vi.c.43. (/) Platina in Joh. vn. (*) Anaftafius.
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//.veen zeer vroom man , en zelfs een wonderwerker isgeweeft, zoo l»»pcc.

pryzen zy echter nog dit grouwelykbedryf van den Paus teegen hem. (7)
En teegen den Keyzer zelfs heeft hem deeze Paus ook trots genoeg ge- l'^'i,
toont, terwylen hy Philippicus vooreen ketter heeft verklaart , alleen

KcïI"•

maar, om dat hy de afbccldinge van het zejde Synode uyt de kerken te

Covjtanttnopolen hadde baten wegneemen. Waar over dan hier na Ar-
temius tcegens hem opltont , daar de ltoutheid van den Paus alleen maar de
ichuld van hadde. (m) En daar mcede maakten de Paufen het beo-in^

dat zy zelfs Keyzers en Koningen , na haar eyge welgevallen , in den
ban deeden, en van het Kyk beroofden. (V)

3. Niet alleen wierd deeze vermeetelheid dan van de Paufen op deezen »°°b-

tyd in 't werk gelteld , maar ook , die grouwelyken hoogmoed , dat zy zig, vo«-
van de grootlte Potentaaten zelfs, de voeten lieten kullen. Het geene kuflin

de Keyzer 'Jujlinianus de tweede dan aan deezen Conftantyn zelfs gedaan
zoude hebben, wanneer hy naar Conjlantinopolen toe reyfde , en zulks
wel uyt het perflén van zyn kwaad geweeten , alwaar hy hem ook om
zyne vcorbiddinge heeft aangefprcoken.(ö) Zoo zoude ook deezen Paus A»nmmi-

de eerfte zich onderdaan hebben, om in zyn formulier , voor zyn fchry- ApodVu

ven den Apojlohfchen zeegen te zetten. (Salittem> & Apoftolicam benedi-
nucht '

tiionem.') (p) Wat hy nu , met zynen ban , teegens den Keyzer hadde
aangevangen, dat zette Gregorius de tweede , met eene groote dolheyd,
teegen Leo Ifaurus verder voort , nademaal deeze de afgooderye met de
beelden niet lyden wilde, en daarom een ediEl na Rome toegezonden had-

de. Want toen ving de Paus eerft aan , ontrent het Jaar van Chriflus 726,
op den Keyzer fchnkkelyk te blixemen, hy trok hem alle zyne fchattin-

gen en tollen, door gantfeh Itahe , en alle JFeJierfche handjehappen , in,

hy benam hem ,door zyn verbond met de Franken het Exarchat van Ra-
venna , ja hy maakte, dat de Romeynen , en geheel Italië , van hem af-

vielen , en alzoo eed en plicht verlieten , gelyk als Baroniits zelfs hier

van getuygd. (9) Zoo dat alzoo de Paus, die,weegens zyne afgoderye

en beelden-dwaasheyd , een dubbelde Ketter was , deezen Keyzer , die

hier in ten minften eene beetere zaake hadde , op het wreedfte en onge-

rechtigfte vervolgde, en egter, gelyk alle onbetaamelykekettermaakers, G,iyk.

nog al overvloedig goed regt wilde hebben. Gelyk als dan ook zyn na- J;'"™""
1"

zaat , Gregorius de derde , Leo nogmaals in den ban deed , en geheel <:«gon Uj

Italië , door zyne aanraadinge (fuaju) van hem , als van een ketter , af-

vallig maakte. (V) Ja dat nog meer was , hy onderfteunde eenen open-
baaren oproermaaker, genaamt Thrafamundus , teegen den Longobardi-

feben Koontng, Luytprandus , en hy hielp hem , waar hy maar wift , of
konde, alleen maar om hem fpyt aan te doen. Niet teegenftaande dat

deezen Kooning hem alles goeds gedaan , en het Hartogdom van Spoleto

aan hem overgegeeven hadde, (5) ook anders een goed en vroom heer

was, gelyk als de Schryvers doorgaands van hem getuygen: (7) Echter

befchuldigen hem de Papillen, teegen alle deeze getuygenifien van haar

aan , van uytzinnigheyd, alleen maar, om dat hy den Paus wat te ftraf

gehandeld, en Rome belegert hadde. («)
4. Deeze Haaltjes nu konnen voor ons gedenkteekenen genoeg zyn ,

°°
n

r"
e

jker'

om aan te wyzen, wanneer, en hoe, de fchrikkelyke tyrannye der Pau- p*nflèiy»«

fen teegen de Hooge Overigheid , eerft recht uytgebrooken is. Daar by
ty"'

dan
(t) Baronius Anti. DCCXI. n. 13. (m) Anaftaf P. Diaconus. Platina. Sigonius (») O-

nuphrius Platina, (o) Anaftalïus. P. Diaconus, (p) Conftatuinus I.P.R. Epttl. ad Britualdum.

(7) Baronius DCCXXX. n.4. Conf.Ccdrenus. Zonaras. Theophan. Platina. Anaftaf. (^Pla-
tina. Onuphrius. (/) P. Diaconus. Sigonius lib. in. (*) P. Diaconus Hift.Longob. (a) Ba-

ronius A. DCGXXXIX. Spondanus Ann. DCCXLIV.
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jwrDcc. dan ook inzonderheyd te zien is, hoe dat de toegeevinge ,Ven verkeerde
' eerbiedigheyd teegen de Geeftelykheid, de Regenten haare achtbaarheid

met 'er tyd heeft doen verliezen , en die daar en teegen zoo ftout ge-

maakt , dat zy haar eyndelyk t'eenemaal op de nek hebben getreeden.

mAÉlfi Wat dat Phocas, Pipmus, Carolus de groot

t

>, en andere Vorften , hier
rierRegen-

jn verz jen hebben, dat moeiten daar na haare navolgers, met onverzet-

telyke fchaaden, boeten. En, daar die gemeent hadden eenig voordeel

daar door te bejaagen , daar verlooren zy , en haare naakoomelingen,

door de boosheyd^der weederfpannige Geeftelykheyd , dikmaals landen
v«ieydin£ en lieden, ja zelfs ook, lyf en leeven. De eerfte trap daar toe nu, was,
ftei^khek het gebrek der kennifle Gods, en de groote blindheyd der menfchen,by

de nalaatige Leeraars. Hier uyt ontftond dan een affchuwelyke on-orde

by de Regenten , door dien zy dog ten deele zelfs eenigen Godsdienft

wilden hebben, en ten deele van de Paapen aangevoerd wierden , om maar
bloote ceremoniën te leeren. Wanneer zig nu iemand maar eens hier door
liet beleezen,zoo hadden deeze het fpel al voort gewonnen, en ze maak-
ten die goede heeren alsdan wys, wat maar in haaren kraam diende. Ai
wie niet wilde gehoorzaamen, die vedchnkten ze met de dreygementen
der Goddelyke wraake , en die zig daar over niet ontzettede , die

kreeg den ban , en daar beneevens , den afval van haare onderdaanen
,

gewis genoeg op den hals. Zoo dat dan ook daarom, gelyk in alle an-
dere zaaken , de grond der waare weivaart , de rechte kennifle en liefde

Gods was, en, de grond-oorzaak van alle ellende , de blintheid en ver-

Bygeioove achtinge van de zelve. En dit drong dan ook , in deeze eeuwe , heel
a« Regen-

z ic jltbaariyic door , daar de groote Potentaaten tot die dwaasheid vervie-

len , dat zy haare geheele Godsdienftigheid t'eenemaal , in de onderwer-
pinge onder het jok der Geeftelykheid , wilden betoonen. Om deeze
reede deed Richard, Koonmg von Engeland , een beedevaart , uyt zyn
Ryk, over de Alpes , tot naar Rome toe , ad limma fanciorum, en hy
vergat daar door zyne geheele regeeringe. Qx~) Waar voor hy ook hier

na gecanonifeert is geworden. Rachis y de Kooning der Longobarden , liet

zig beneevens zyn Gemaalinne , en Dochter , van den Paus Zacharias
daar toe bepraaten , dat zy in 't Kloofter gingen , en aan Aiftulphus het
Ryk overlieten, (y) Eeven zoo maakte het ook Carolomannus , de zoon
van Carolus Martellus, oudfte broeder van Pipinus , die, door den be-

ruchten Land-bedrieger Bomfacius , daar toe gebragt wierd. (z) Daar
door nu konden de Pauzen, met een goeden lchyn, weg maaken, alle,

die haar in de regeeringe niet aanftonden , en , die met goede woorden
daar niet aan wilden , die ftaaken ze teegen haar wil en dank in 't kloo-
iler, gelyk als zulks dan aan den Kooning Chilperic weedervoer , daar
van nu reeds al gedagt is. En dit was ook nogmaals geen geringe trap,

tot den wasdom van haare tierannye ten uytterfte wel dienende,
nepaufen 5. Om nu van de andere kenteekenen van dien zelven aart nog eenige

indTimm te voorfchyn te brengen, zoo heeft het Paus Stephanus de derde in geen

gébüéven. bedenken genoomen, om in den naame van den Apojiel Petrus , de Moe-
der Gods , en alle de Heylige eenen brief aan Pipmus ,en zyne zoonen, te

fchryven : op dat hy daar door te eerder hulpe teegen de Longobarden
mogt verkrygen. (a) En echter roemen de pluymftrykers alle deeze la-

fteringen nog al , als een voortreffelyke zaak. (é>) Eeven gelyk ze hem
ook daar over pryzen , dat hy den Kooning Pipinus trouwe en gehoor-

zaam-
(*) Surius & ex eo Baronius. (y) Anaftaf. in Zichar. Leo Oftienfis. Chron. Caflln. i.c.8.

(z,) Eginardus. Anaftaf.Regino. Chron. A.DCCLVI. Leo 1. cc. 7. Walafridus Strabo in Vita
Carolomanni ap.Surium d. 16. Nov. (a) Stephanus III. ep. f. ad Francos, (b) Baronius A.
DCGLIIX.
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zaamheid aan hem heeft baren zweeren, (V) en by het opftvgen van zyn £ t

Jt

r̂

paard, den toom hadde laaten houden, (d) Niet minder brachte deeze zy baren-

de maniere ook op, dat de Paus zig', als een Afgod , op de fchouderen
gC

c

n h"'"

:n

van andere liet draagen. (Y) En Adrianus de eerfte , zoude in 't Jaar J£
a

n

rd

^
u"

772 eerft opgebragt hebben, dat zy haare bullen met loot bezet-geien. f/) ^"rV de

Ik zwyge nog van meer andere diergelyke dwaasheeden. Ze hadden ook dragen.

nog al meer tot haaren lafte , wanneer zy , toen ter tyd , met roof en T-ranni-

moord, gelyk als de wiide beeften, overal woedden , daar, niet alleen g""^^.

Conftantyn , Felix , gelyk gemelt is , zoo grouwelyk liet ombrengen,
maar daar ook Stephanus de vierde , eenen anderen Confiantyn, die ook
Paus wilde werden, heel jammerlyk liet mishandelen, de oogen uytruk-

ken , en in keetens en banden werpen , en eyndelyk Vermoorden, (g)
Adrianus de eerfte , befchuldigde zynen amptenaar , Patdus , over eene En eerder

t'zaamenzweeringe met de Longobarden, en , door dien hy hem niet opent- fchTndeiv-

lyk by kon koomen, zoo hitfte hy den Bijjchop van Ravenna aa» ,, dat %a
"^

hy hem in 't heymelyk liet vermoorden. Met zulke en diergelyke mTtf-

delen planten zy haar Ryk al geduurig voort > daar by kwaamen dan nog
die veelvuldigefynoden , en de daar op gefmeedde tieranrufche decreeten

en bullen, daar St. Pieter zynen naam achter en voor toe leenen moeit;

en ook die bygevoegde grouwelyke banvloeken , ongegronde aanklach-

ten, en befchuldigingen van haare teegenpartye>de onbefchaamdefmaad-
woorden teegens andere Biflchoppen ; de toetaftinge in de Bifdommen
van anderen ; de afzettingen , verdryvingeri , en veranderingen der Ker-
kendienaarsjdeafgedwongene verbindinge van de zelve aan haaren ftoel,

beé'ediginge en verplichtinge. Insgelyks ook , dat zy de ampten ,om geld

,

naar gunft en eyge voordeel over al Weg gaaven , landen en fteeden onder

haar jok dwongen, hier en daar Steedehouders en Legaaten inftelden
; dat

ze de geene, die haar al te machtig waaren , doorgaands met vleijeryen

,

of andere zwakke , met geweld en fchnk , aanvielen > andere wee-

der, door verleeninge van allerhande vryheeden en handveften , aan zig

verbonden , de ftrydige partyen aan haaren ftoel lieten appelleeren, haare

eygene uytfpraaken heel hoog ftelden, ja die voor Goddelyke enonwee-
derfpreekelyke uytgaaven > en, dat ze de oordeelen van andere , inzon-

derheyd die van de Hooge üverigheyd, geduurig berifpten , verketter-

den, en verwierpen. Wanneer zy eyndelyk ook de goddelooze boeven

in haare befchuttinge naamen,en teegen deftraffederOverigheyddehand

booden, aan de zulke de befte proeven en voordeelen toeftaaken, zig in

allen weereldlyken handel indrongen, haare Cliënten of fchutsgenooten ,

Munmkken en Paapen , over al groot maakten , de andere ter needer floe-

gen, openbaare ftukken , {tellingen, en ordeningen , getuygeniflen , en
vertellingen , vervalfchten , of t'eenemaal onderdrukten , en haare eyge-

ne zaaken daar door maar groot maakten , enz. en , wie kan alle die

zoorten optellen, waar door de Geeftelykheyd bcneevens den Paus, tot

den hoogften top van eere en aanzien is opgelteegen. tfct geene ook
al over lang van veele Schryvers grondelyk , en in geheele boeken , is

verklaard, (h)

6. Van deondeugden der Paufen,in haarbyzonder leeven,zalheton- ond«. e -

nodig zyn iets meer by te brengen. In plaats van deeze zaaken , moet g'Vij]

ik my nu tot de andere Geeftelykheyd haaften , en haar gedrag eens wat heyd '

naader gaan befchryven, nademaal zulks in het eer(Ie lid deezes'hoofdfluks,

Van een Papift Schryver zelfs , ellendig genoeg ten toon is gefteld. De
I. Deel. Sff grond

(c) AnaQaf. Baron, {d) Platina. (*) Anaüaf. Nauclcrus. Polyd. Virgilius. (f) P. Virgi-

üusilï.c.i. (£) Analiaf. (6) V
r

id. Catal.Teft. Vet. 1. vm. Mornaius Myft. Iniquit.
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grond daar van nu , was haare over groote blintheyd in Goddelyke zaa-

ken , daar zy echter nog al belydenis van wilden doen. Een oprecht

man klaagde al , in 't begin van deeze eeuwe , dat de groorfte Leeraars

het allerlangfte, en meeft maar Heydenfche boeken geleezen hadden,
(f)

Nu haddende meefte niet eens in de natuurlyke weetenjchappen of taa-

ien , het minfte gedaan , en ze wierden nog daar en booven van de Pau-
len daar in verfterkt. Want, by haare aanneeminge, vorderde men niets

anders van haar , als dat zy, leezen, zingen, het Vader ons , het geloo'-

ve, en den Pfalter, van buyten, en de Feeft-daagen, wel moeftenkon-

nen uytreekenen. (£) En dit was nog zoo zelden by de Candidaten te

vinden, dat daar niets gemeender was, als, dat de BiiTchoppen , by de

proeve, moeften vraagen, of zy ook al konden leezen. In haar ampt
nu bragten die luye buyken haaren geheelen tyd , met zingen , of, veel

eer, met blaaten door : aan het catechifeeren , onderwyzen , en preedi-

ken, dagt men niet eens meer. Zoo dat Carolus de groote , het daar na

naauwelyks toe konde brengen, dat zy het volk iets voorlaazen, of van
buyten iets leerden en opzeyden. Wat nu de boovengedachte menfchen-

bedrieger , Bomfacius , voor een grooten weetniet is geweeft, zulks ziet

men uyt zyn zot gekyfj met eenen Priefter, genaamd Vergilius, die nog
een weynig geftudeert hadde. Zulk een buyk-Paap dan plagt altyd, in

Beyeren , met deeze woorden te doopen , Baptizo te , in nomine Vatria ,

& Filia & Spiritua SanEïa. Dit nu mogt Bomfacius voor geen rechten

doop laaten heene gaan, en hy begon een grooten twift daar over , met
den Biflchop Sidomus , en deezen Vergilius , tot dat Paus Zacharias zelfs

de groote domheyd van deezen Priefter moeft erkennen. (/) Verders
hadde Vergilius eens , in een reede gedacht , dat 'er ook Antipodes waa-
ren, of , lieden, die met de voeten teegen ons aan gingen. Daarfchreeuw-
de Bomfacius terftont teegen , als teegen de argfte ketterye , waarfchoude
de lieden voor hem , en klaagde hem by den Paus hier over aan , die

hem toen ook als een ketter afzette , en in den ban deed , dewyle hy ,

gelyk de brief luyd, zulke dingen, teegen God en zyn eyge ziele, had-
de gefprooken. (jn) Over welke en veele andere groove misflaagen van
deezen grooten Apoftel, of veel eer Aarts weetniet, zig de Papiften zelfs

moeten fchaamen, en de fchuld daar van op andere , alhoewel gantfch

ongerymt, fchuyven, (n) daar zy dog veel beeter de vruchten van dee-

ze haare dwingelandye by den ftryd over den doop , mogten bekennen,
door dien zy de menfchen dwingen,om den Kerkendienft in eene vreem-
de taaie te moeten doen.

7. Uyt deeze groote blintheyd der Kerkendienaars nu volgden ontal-

lyke andere ondeugden en buitenfpoorigheeden by haar. Hier ontrent moe-
ften de Paufen zelfs bekennen, dat de Priefters de menfchen in 't gemeen
niets anders als fabelen voor praaten , en dat ze, in de plaats van Gods
Woord, maar alleen haare eygene grollen aan het volk voorhielden. (Y)

Ik laate ftaan wat zy al voor verzierde wonderwerken , en bygeloovige

dingen , de lieden wys maakten , en daar meede haar voordeel in alles

zochten, dog wel voornaamentlyk, de menfchen , gelyk het de maniere

der Paapen is, het geld maar aftroggelden , en anders haaren tyd maar
met vergeeffe , ja hoogft fchaadelyke dingen doorbrachten. En, gelyk

als de onruftige gemoederen , dog altyd wat te doen willen hebben , zoo
vervielen nu de meefte Priefters , by nalaatinge van haare ampten , op

an-
(1) Beda lib. 11. in Sam. co. (k) Regino Prumienfis. (!) Aventinus lib. ui. p. 279. Za-

charias ep. 6. ad Bonifac. ap. Gratianum dilt. 14. (jn) Aventinus I. c. Zacharias ep. 20. in To.
Concil. (») Baronius A. DCCXLVIII. n. 2. Spondanus An. cod. (a) Gregorius ju. ep.

ad Bonifac. &ap. Aventinum 111.
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anderen handel. De eene hadde liever voor een Burgermeefter willen i«r ncc.

heene gaan, gelyk als 'er van Herbertns , den Biflchop te Lnttich, ftaar, [£Aw_

dat hy in zyn ftad de maaten en gewichten eerft ingevoerd , en wetten */>«*&>-

gegeeven hadde. (0) En aan de Biflchoppen in England , moefte het
"w"

verbooden werden , dat zy geen meer weereldlyke zaaken richten zou-

den, (f) Andere weeder , naamen vermaakelyke dingen by der hand , jagcen,

hielden jacht-honden en valken, en gingen ter jacht, het geene de Ove-
righeyd gedwongen wierd haar te verbieden , door dien zy ten deele,

de jachtplaatze bedurven , en , ten deele, ook de koften daar toe uytde
Kerkelyke goederen ftaalen.(d) üok begonden de Biflchoppen allengs-

kens voor weereldlyke heeren te fpeelen , daar de verkeerde eerbiedig-

heyd, en nalaatigheyd der Regenten zelve, de meeftefchuld van hadde,
alhoewel zy het zomwylen, en ,alszydekhaade daar van voor haare 00-

gen zaagen, wel verbooden, dat geen Priefter eenig geweer zoude moo-
gen draagen. (V) Niet te min hidde echter een Biflchop, genaamty^/i?-

pos, het leeger der Franken teegen de Swaaben aangevoert. (f) Lnllus ,

de Biflchop te Mcntz ,was altyd by het leeger vmCarolus de groote mee*
de te velde, (£) Ebbo, een Biflchop, voerde de Senones teegen de Wejl-

Gotthen aan , (h~) en een Biflchop te IFurtzburg hadde altoos den bloo-

ten deegen neevens hem op den Altaar leggen , als hy Mijfe deed (1)

Veele andere voorbeelden moet ik nu voorby gaan , en alleen nog, tot

een getuygenis van de groote verblintheid deezer tyden, bybrengen,wat

men van een Biflchop te Suten, genaamt Tbeodorus , vertelt, naamelyk, Toovery*,

dat hy een groote klok, die hem Paus Leo gefchonken hadde , door de
Geeften uyt Roome na zyn Kerk toe hadde laaten draagen. (T) Waar
uyt men nog daar toe een wonderwerk maakte , en die geheete Hiftorie

op penningen heeft geflaagen , en , tot een gedachtenis , liet afbeel-

den. (/)

8. De zuyperye en ontucht der Kerkelyke was nu reeds al tot zyn Zuyperye

hoogfte trap opgefteegen , weegens de booven vermelde oorzaak , naa- en """'s1 *

melyk, het verbod van den echt. Bonifacius zelve moed bekennen, dat

dePaapen, als de ongetemde hengften , rondsom gewoed hebben, (tri)

En de onzydige HiftorieSchryvers loochenen ook niet, dat toen ter tyd,

en daar na, meenig gering Diaken, wel 4, of 5 byzitten op eenmaal heeft

gehouden , en dat de Nonnen haare beloften ook al onbefchroomt ge-

brooken hebben, (w) Behalven wat 'er in de Concilie» en andere Kerke-
lyke vergaadenngen voor meenigte klagten van Sodomiterye , overfpel

,

bloedfchande,dronkenfchap, en diergelyken ondeugden, van de Geeftelyk-

heyd wel is voorgekoomen , waar van het Capitulare van Kaarel de groo-

te ook heel vol is , als waar in men het welluftige barbarifche leeven der

Paapen zoo klaar afgefchildert ziet, dat het verder geenbewys meer van
nooden heeft. Zoo dat niemand nu meer aan haar boovenmaate groote

geldgierigheyd twyffelen kan , die daar in van haar zoo veel woeker

,

Simonie, Kerken- en andere rooverye, dieverye, moorden , meyneedig-

heyd en diergelyke grouwelen meer, leeft. Ook zyn de weereldlyke Re-
genten daar in meeft veel godsdienftiger en verftandiger geweeft , als

haare eigene gewaande Leeraars. Alhoewel 'er ook veele, en inzonder-

heyd het arme volk, van zulke wolven , volgens haar eyge boos voor-

Sff 2 beeld,

(b) Aöa Tungrenlïum in Cat.il Tcu.Ver. p. 717. (e) Synodus Anglicana. ibid. (J) Apud
Aventinum in. (e) LL. ap. eund. & in To. Concil. (ƒ) Ado iht. 6. (j?) Guilielmus Mal-
mcsburienlïs, & Lelandus ap. Balium Cent. xi 1 1. c. f6. (b) P. iEmilius lib. 1 1. Hilt. Franc.

Aimoinus iv. c. ff. (») Hcrmannus Schedel, £Et. 6. in Cat. Teft. ver. I. c. (k) Felix Mal-
leolus lib. de Exorcifmo p. 101. (7) Hottingerus H.E.c. 8. p. 4fS- {m) Bonitachjs ep.3.&8,

(») Mazerasus 1. c. p. 174. Compend. Hilt.
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ja« dcc.
\jqC[& , in haar verderf vervoert zyn. En de boosheyd nam ook des re

ToeUtin- meerder toe, hoe meer de zoo genaamde Geeftelyke alles ongeftraft be-
ge '

gingen j waatdoor ook den eerbied, die men haar anders weltoegedraa-

gen zoude gehad hebben, daagelyks meer en meer afnam. Daarom had-

den zy haar zelve ook eens aan alle de weereldlyke gerichten onttrok-

ken. Wanneer nu al de aldergrouwelykfte fchandelykheeden openbaar

wierden, zoo kwaamen zy echter met een zeer lichte ftraf daar af. Tot
een voorbeeld, een zeekerePaus hadde, toen ter tyd, over die grouwe-

lyke zonde van Sodomie geen grooter ftraffe gezet, als dat zulk een boef

eenige jaaren lang boete zoude moeten doen : dog welke boete van de

eerfte Kerke merkelyk verfcheyden was. (ö) Ja hy moed maar alleen

voor een zeekeren tyd, niet aan 't Altaar koomen, of zyn ampt een tyd

lang verlaaten, of hy fchoon zyn Vader en Moeder doodgeflaagen , ge-

rooft, en geftoolen hadde. (/>} Hier teegen , al wie de menfchelyke in-

zettingen der Geeftelykheid niet in alles op het naauwfte vervulde , die

moeft wel de fcherpfte ftraffen uytftaan , gelyk als het de Concdia, en an-

dere canones van deeze tyden ook wel aanwyzen. En zoo veel zy dan
nu van het leeven der Leeraars van deeze eeuwe gefprooken.

Andere 9. In haare overige meeningen , leeringen , en oeifeningen , waarenD'
gromveien.

Zy nu a j ten vouen van a \\e natuurlyk verftand afgeweeken. Op deezen

Greheyme- tyd vingen zy ook fterk aan, byzondere MifTen te houden, daar
niflin. niemand als de Mispriejier alleen by was , op dat de doode het

Mis-offer niet behoefden te miiTen , nademaal het Paapfche Vagevuur
Rciiquien. nu overal zeer gevreeft wierd. Met de reliquien naamcn ze nu ook al

geduurig veele aaperyen voor , en ze fchreeven aan dezelve Goddelyke
wónder-krachten , in alle voorvallen , toe. Hier door hoorde men ook
toenmaals altyd van veele nieuw gevondene reliquien en heyligdommen,
die zy nu hier , en dan daar heene fleepten , daar dan zeer veele Ker-
ken, Altaaren, Doofen, en diergelyke zaaken , aangemaakt wierden,

waar by ontallyk veel gout, en edele gefteente misbruykt wierd. Ter-
Lichaam ftont was 'er een die het lichaam van Augnfiintis hadde gevonden , het

tonus.

1'

55"" welke de Kooning Luitprandus , om een groote zomme gelds , van de
Barbaaren in Sardinië koft , en nochtans maar een ander dood rif daar

voor in de plaats kreeg: waar by de Geleerde ook zeer veele fabelen heb-

ben aangemerkt, (q) Kort daar aan hadde een ander het graf der Heilige
var. retro- Petronella , des Apojlels Petri Dochter , aangebragt, dat in een Marmer-

fleen uytgehouwen zoude zyn. (V) Gelyk als ook van de graf-doeken,

doornekroon, fpons,en andere zaaken van de kruyciginge van Chnftus,
op zoo veele plaatzen te gelyk werd opgegeeven. (V) Waar uyt de Pa-
pillen alle te zaamen loutere wonderen maaken. En wie zal alle de an-

dere zoorten van Afgoderye vertellen , die als een fterke ftroom , alles

onder- overvloeid en verwoed hebben. Aangaande het onderfchevd der fpvzen ,

fpyzen. hadde de Geeltelykheid al in de voonge eeuwe veele nieuwigheeden be-

ginnen in te voeren : maar nu bragt de dikmaals gemelde Bonifactus

zulke geweetens-ftnkken ook zonder getal in Duytfchland op de baan,

zoo dat , by voorbeeld , de Paus , by ftraffe van een gewifle boete de
haazen, het raauwe fpek, en diergelyke fpyzen meer, verbood te eeten.

(?} Ja eiken nieuwen Paus hadde by na nieuwe invallen, waar meede hy
de lieden kwellen, onder 't jok brengen, en geld afperffen wilde. Waar

!rI

a

dee
C

cht
P °P ^et °°^ al met °*e n ieuw verdichte graaden van maagjchap , in echt-

en doop. ' zaaken, was aangezien , het geene zy ook al aangaande de Peterfchap-

pcn

(o) Greeorius in. in Capitulari c. 21. (p)Id. ib. (f)Vid. Spanhemius H.E.p.67. (r) Role-
vingusp. 67. (r) Beda. Baronius. (t) Zacharias in ep. 1 z. ad Bonifac,
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pen van den Doop , in 't gebruyk gebragc hadden , waar door ze dan on- £"£<?£;.

tallyke fcheuringen en verwerringen kwaamen te verocrzaaken , zoo dat

ze zomtyds zelfs onder malkanderen over zulke dwaasheeden t'eenernaal

oneens wierden. (w)

10. Den grooten fwerm der Munnikken en Nonnen nam nu ook zeer Aanwas

merkelyk toe, zoo dat, gelyk gedagt is , zelfs ook groote Potentaaten nikken,

zich daar onder begaaven , en zich van dePaapen lieten bepraaten,datzy

daardoor dan terftont heylig en zaalig wierden. Alzoo maakten het niet

alleen de gedachte Kooningen , Childenk , Rachis , Caroïoman , en an- Door J«

dere, maar de Engelfche Koonmg Lna liet zich ook daar toe overreeden ,

cs<

dat hy met zyne Gemalinne Edelburg^ naar Rome trok, waar op hyzyn
kruyn liet fcheeren , en in 't -Kloofter ging. En door dien hy zich zoo

doende heel weynig meer met zynen ftaat bekommerde , zoo heeft hy,

gelyk als een zeeker Schryver voorgeeft , zyn gantfche Ryk daar door

aan den Apoftel Petrus , of aan den Paus , cynsbaar gemaakt, en aan hem
jaarlyks de zoo genaamde DcnariusPetri, of penning van St. Piet er , be- Dcnarim

looft op te brengen. (V) Andere zochten haare voorige boeve-ftukken

in het kloofter te boeten, gelyk alzoo een Hartog , genaamt Hunoldv.s ,

na een begaane broedermoord , deed, en diergeiyke voorvallen zyn 'er

meer geweeft. Dog wat 'er anders van den oorfprong der Abdyen ,

Kanunneken-, en andere, in de tyden van Kaarel de groote wierd gefield,

dat zullen wy alles tot in de volgende eeuwe toe uytftellen , daar wy de

Hiftorie van Kaarel de groote achter malkanderen zullen afhandelen. In

't algemeen is hier uyt licht te kennen , wat voor een fterken berft enin-

breuke de boosheyd by de Geeftelyke op deezen tyd heeft gehad , zoo
naamelyk, als men die voor heene nergens vind. Al het welke hier

ontrent nog eenigzins verdraagelyker fcheen te weezen , als het geene

daar we in de voorige eeuwe , gewag van hebben gemaakt , in verge-

lykinge teegens het onuytfpreekelyke misbruyk en de fchandelykheeden

van deeze tyden ; welke ook nu zoo uyttermaaun taftclyk en grof

zyn , dat daar geen bewys altoos meer toe van nooden is.

(u) Bonifac. ap. Baron. An. DCCXXXIV. n. 6. feqq. (x) Pol. Virgilius Hift. Angl. in

Henrico vm. c. 19.

HET DERDE HOOFDSTUK.
Van de Schryvers deezes tjds.

§• 1.

DEeze zyn ook al , na den aart van haare tyden, geftelt geweeft,

naamelyk weynige en die noch al ellendig genoeg. Uyt de Grieken

weet men de minfte te noemen , door dien by de grouwelyke beeldcn-

ftryd, alle de fchriften van de andere t'eenernaal onderdrukt zyn gewor-

den, welke teegens de beelden maar eenigzins gefchreeven hebben. On-
der die men nog heeft, is wel de bekend fte, Johannes Dawafcinus , een jonannet

Munnik en Priefter in Syrië , ten tyde van Leo Ijaurus en zyn Zoon , „^f**^

dien veele liefhebbers der menfehelyke inzettingen zeer dikmaals tot een

bewys voor haare regtgeloovigheyd bybrengen. Door dien hy de eerlte

is geweeft, die een Syjtema 'Iheologicum , in vier boeken , van't rechtzin- zy
n syft*

mge geloove ) heeft gefchreeven, en die de geheele Godgeleerdheyd, op de Z\kw?'

wyze der Schooien, in zeekere konftige (tellingen (termmos) wysgee-

Sff 3 «3e



L
Pa .510 KERKELYKE VÏU.Bo

St dccc"
r*oe

kunft-greepen , (dipnÜwnes') onderfcheydingen , (limitatmies) be-

paalingen en meeningen , heeft ingeflooten. Waar op dan kort daar rn

dien, grouwel der Scholaftyke Godgeleerdheyd met een vollen fwerm is

uytgebrooken. Nu fteld hy zoo aanftonds in het begin van zvne boe-

ken , de Heylige Schriftuure tot een grond van alles, en hy wil hebben,
dat men de geloofs-punten daar uyt alleen zal bewyzen , doch hy zelfs

neemt niets minder in acht , als dit ; maar het allermeefte voert hy
met fluitreedenen (f)'Uogi(mi) uyt , en dit alles op eene zeer flechte en

botte , verkeerde wyze: Ën waar hy noch eenige fpreuken uyt den Bybel
bybrengt, die trekt hymeeft alle als by 'thair daar na toe. Indien ook de

vertoogen van de beelden, en een aangaande de doode waarlyk de zij-

ne zyn , zoo weete ik waarlijk niet, of die afgooderye , welke hy daar

in zoo klaar voorfteld , met zijne gewaande rechtgeloovigheid al heel

wel beftaan kan. Ik zwyge noch, wat 'er al van zijne hgtgeloovigheyd
,

ontrent de Hiftorifche vertellingen niet alleen de Papiften , (V) maar ook
andere zelfs erinneren. (b~) Verders heeft hy in geleertheyd , zoo als

die toen ter tyd was, en vlyt, alle andere Schryvers van zynen tyd, ver-

re overtroffen , en zeer veel gefchreeven. Het voornaamfte hier van is t

na de reeds gemelte Catalogus of Naam-lyft van de Keyzcrs , gelyk

ook zyne andere byzondere fchriften, teegen de Mamchaers ,Neftoriaa-

neriy Alonopbyfïtcn, en andere. Insgelyks ook veele reedenen of Predt-

katien van de feefi-daagen en Heylige , veelerleye gezangen , en andere

verzen, gelykook, zommige wysgeerige Tracfaaten , volgens de (tel-

lingen van Arifloteles. Hy zelfs is daar na aan het Hof van de Sarazyn-

fche Vorfien geweeft, en eyndelyk in het Kloofter ó. Saba , ontrent in

het midden van deeze eeuwe gefturven.

Germanus. 2. Germanus , een Patriarch van Conftantinopolen , onder Leo Ifaurus ,

die in de beelden-ftryd,zich op het heevigfte teegen den Keyzer geftelt,

en in 't Jaar 726. aan hem drie brieven daar over heeft gefchreeven, die

men nu noch heeft , waar in hy de beelden-dienft , met de ellendigfte

gronden zoekt te verdeedigen, en waar over hy ook eyndelyk afgezet,

en in zyn Vaderland gefturven is. Daar dan de beelden- vrienden hier

na van voorgeeven, als was hy gewurgt geworden , alleen op dat zy aan

hem een Martelaar , en by gevolge iets om aan te bidden, mochten heb-

ben. Men eygent hem toe het Iraffaat van de 6. algerneene Synoden , de
Theorie of belchouwinge der Kerkelyke zaaken , de verdeediginge van
Gregorius Nyjjenus , weegens den Ot igenifmm , en eenige fermoenen van

Maria. Alhoewel zy ook van andere aan eenen jonger Germanus wer-

den toegefchreeven, om dat 'er drie van deezen naam tcConJimtinopolen

Patriarchen zyn geweeft, naamelyk, deeze eerfte, dan een in de twaalf-

de eeuwe , en eyndelyk nog een ander in de dertiende eeuwe , onder

Taradus. Michaël Palaologus. Noch een ander Patriarch aldaar, genaamt Tara-

Jius, hadde een Epijlola encyclica , of algerneene Zendbrief > aan de Pa-
triarchen , nagelaaten , gelyk ook eenige andere brieven aan de Paufen,

Hadrianus en Johannes , die in de boeken van de Concilien ftaan. Onder de

Griekfche Hiftorie Schryvers zyn, ontrent deezen tyd , bekent , Geor-

s/ncdlüs. &l1ls Syncellus een Munnik, den Auteur van het Chronicon , dat tot op
Maximinus toe gaat, en t'eenemaal uyt Africanus en Eufebius is genoo-

Theopha- men. Theophanes , met den naam van Confejfor , weegens de vervolgin-

gen , die hy van Leo Ifaurus heeft geleeden, daar hy voor den beelden-

dienft

(a) Cafaubonus Excrc. xm. ap. Baron. n. 38. p. 171. G. J. Voffius de Hift. Gr. 11. cap. 24.

(£)Baronius An.DCCXXX.n. 75-. Spanhemius H.E. p.7fi.& Hift. Imag. Reftit. Se6t. IX. n.13.

Caveus Hilt. Lit.p.340.
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dienft heeft geftreeden. Zyn boek is de Chronographia , of tyd-befchry- *"r

D^;
vinge, als welke de weereldlyke en kerkelyke gefchiedeniflen , volgens

den rang der jaaren, befchryft, van Diocletianus af tot op Leo Armmus',

of het Jaar Chrifti 813. toe. Nicepborus nochmaals een Patriarch te Co»- ™tce£.

Jlautinopolen, heeft een Hifiorifcb compendium , of kort begrip
, gefchree-

rus -

ven, tot op het Jaar van Chriftus 769. en een ander Chronologifch Tra-

Haat tot op de tyden van Michaël en Tbeophilus.

3. Onder de Latynfcbe Schryvers leefde nu nog Beda , daar , in het

zeevende Boek , nu reeds al van gezegd is. En ook Paukts , eerft een c

a^ D!'°

Diaconus te Aquileia , een zoon van Warnefrid , van waar hy ook den

toenaam heeft bekoomen. Hier na was hy Canceüer van den Kooning
De/iderii-s, en eyndelyk een Munnik, nadat hy eerft van Kaard de gr00-

te in 't Jaar 774. met zynen Kooning gevangen , en kort daar na , uyt

achterdqgt, verftooten geworden is. Van hem hebben wy nog 6. boe-

ken van de Longobardifcbe Hifiorien , met eenen netten aanhang , die

Lindenbrogius daar eerft by heeft gedaan. Na deeze fchryft men hem
in 't gemeen de 2 4. boeken der Hi/ioria MifeeIIa , of vermengde gefchie- $""£.

deniflen, toe, gelyk als ik die ook hier altyd, onder zynen naam, by-

gebragt hebbe. Doch hy is niet geheel en al de Auteur van dezelve ,

maar de eerfte elf boeken zyn uyt de Hi/lorie van Eutropius , en de vol-

gende vyf heeft hy zelve gefchreeven ; de overige acht heeft Landulphus L
J"f^_

Sagax> uyt de Bibliotbecarius Ana/lafïus, daar by gedaan , zoo dat het ,g™-

alzoo ook na de Auteurs zelve wel te recht eene vermengde Hiftorie

heeten mag. Verders zyn de oordeelen der Geleerde van hem zeer ver-

fcheyden , door dien ze hem in veele zaaken pryzen , en in zommige
laaken. (d) Ten minften heeft men het gewiflelyk van hem niet wel

beeter konnen afeyflehen, wanneer men den toeftand zyner tyden maar
wel inziet. Hy vleyt ook de Paapfche tyrannen gantfeh niet, en fchrijft

zeer onzijdig , hoe de zaaken afgeloopen zyn; (e) Na dit heeft men
Ferlu

van hem het Homilianum , of de eerfte po/lille, en leflen , op alle de füit.iic

Feeften van het geheele Jaar, die hy uit de Vaders te zaamen heeft ge-

bragt , en zulks wel op het bevel van Kaarel degroote. De 4. boeken van bet

leevenvan Gregorius de groote , zijn vol van de verhefEnge van deezen man,

en de leevens befchnjvingen der Heilige , als die van Cyprianus , Bene-

dicJus, Maurus , Amulphtts , de Scholaflyke , enz. zijn ook met veele

Legenden vermengt. Ook zingt men nu noch , onder de Rocmfchc Ca-

tbolyke, zijn lied: ut queant laxis refonare fbris , &c.

4. Na deeze was 'er, ontrent het jaar van Chriftus 780 , aan 't Hof
Van Kaarel de Groote , Flaccus Alcuinus , of Albmus , een Engelfman^ JÖaüMili

zeer bemint, die eyndelyk ook, na veel onruften arbeyd, in 't Kloofter

is gegaan, in't Jaar 801 , en i drie jaaren daar na , gefturven. Men maakt
hem in 't gemeen tot een leermeefter van Carolvs , en tot den eerften op-

rechter der Hooge Schoole van Farys , het geene de geleerdfte Franjche

echter niet willen toeftaan. Ondertuflchen roemen hem de Oude, dat

'er, na Beda , geen vlytiger en geleerder Schryver in deezen tyd geweeft

is. (f)
Naamentlyk, om dat men ze niet beeter gehad heeft. Hy had-

de ook , by veele, grooten lof verdient met de vervolginge der Ketters,

als waar in hy byzonder Carolus de groote , teegens Fehx heeft gehulpen:

nogtans heeft hy de waarheyd , aangaande de zaaken van den beelden-

dienft , al vry wel gekent , en een zendbrief daar over gefchreeven : (jg)

ge-

(0 Vid.Barthius Adverf. xlti. c.4. Scaliger prxf. in Feftum VofTius de Hifi. Lat. 11. c. 30.

Bellarmin. deScr. p. 148. Demllerus. Spanhemius. Cavcus. (d) Cavcus ccnt.11. c. 17. (e)Vid,

HiftoriciAngli apud UiTerium. (ƒ) Balxus. (g) Apud Ufferium.
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ï«r ncc. gelyk als ook zyne brieven nog al meeft zeer rechtfchaapen en goed zyn.
" Maar het boek de divims officus, of, de verklaarmge der Roomiche Kerk-

zeeden, is het zyne niet, en wel 200 jaaren daar na eerft befchreeven j I

gelyk als de oogenfchynelyke teekenen het daar van ook wel te kennen

geeven. Dcg aan hem gehooren de uytleggingen over het eerfte boek
Moyjis , over de zeeven boet-pfalmen , over de pfalmi graduum , oiTrap-

pfalmen,over den Preediker, en den Eudngehji Joannes : de drie boeken,

van 't geloove der Drie-eenigheyd , de 28 vraagen hier van , en zommi-
ge andere kleyne fchriften, homilien, zend-brieven , gedichten, het ke-
ven van St. JViüebrordus , enz.

piuicis 5 . Paulus , Patriarch van Aquileja , hadde eeven op deezen tyd , tee-
Aqu.icjen.

gens ^Qn beeiden.dienft heel heftig geftreeden , en het Sacrofyllabum van

de Drie-eenigheyd, als ook, eene geloofs-belydenifle,ophet Frankfurt-
Leidradus. ze fynode , gefchreeven. Leidradus, ook toen ter tyd een Aarts-biflchop

te Lions, die ook veel met Felix te doen gehad heeft , , en hem bekeerd

zoude hebben, fchreef ook een boek, van den doop , aan Kaarel degroote,

Theodui- gelyk ook Theodulphus , Biflchop te Orleans , een boek van denH.Geefi,
phus

' een, van de plechtigheeden van den Doop, item, 46 capitula aan zyne
Ambrofms onderhoorige Priefters , en veele verfen , in 6 boeken. Ambrofins Ans-

"tus
'

bertus of Authpertus , een Abt , heeft 10 boeken over de Openbaaringe

*ït
&x~ vanjohannes, gefchreeven. Fredegarms Scholafiicus heeft een Chrom-

con van de Fran\che Hijiorien gefchreeven , tot op het jaar Chrifti 739

,

van 't jaar 596 af, en daar meede op Gregorius Turonenfis gevolgt. Eg-
E6b«rtuj. bertus, een Engelsman , heeft eene t'zaamenfpraake , aangaande de Ker-

kelyke onderwyzinge, nagelaaten , als ook , veele uyttrekzels uyt de

Patres en Canones , beneevens een Poenitentiale, dat nog niet geheel uyt-

gekoomen is. En dit zijn kortelyk de voornaamfte Schryvers deezer

Eeuwe.

HET VIERDE HOOFDSTUK.
Van de Concilien deezer Eeuwe,

§. 1.

WAt 'er op de uytfpraake der Synoden, en alzoo ook, van gantfche

collegien , Facnlteyten en diergelyke te bouwen is , zulks kan , on-

déndV"
y" der andere deeze eeuwe voor al uytwyzen. Hier in ontmoeten ons dan

conciiien.
voor eer fl- twee groote Concilien , die alle beyde voor cecumenica , of al-

gemeene vergaadermgen werden uytgegeeven , en die echter malkander
reegel recht zyn teegen geweeft. Want , wanneer de huychelaars zaa-

gen , dat de menfchen in 't gemeen de meefte eerbied voor de naamen
der algemeene concilien hadden , zoo gebruykten zy ook al voort deezen

tytelj tot een dekzel , en ten voordeele , van haaren geweetens-dwang,

en ze gaaven van die altyd meerder daar Voor uyt. Op deeze wy-
ze dan noemden de Grieken het vierde Conftantmopolitaanfche Syno-

de , het zeevende algemeene. Hier teegert werd het tweede Concilie

van Nicene , van de voorftanders der Beelden-dienft , voor het zeeven-

de algemeene Concilie uytgegeeven. Wy zullen nu deeze beyde Con-

Beeiden- ciUen alhier eens kortelyk , en onzydig gaan bezien. Wanneer dan
ftr7d - deftryd, aangaande de beelden-dienft, eerft aangegaan was , (waarvan

in 't volgende hoofdftuk) en dat de Keyzer, Leo Ifaurus, daar ook was
ingewikkelt , zoo verlangde hy zeer , dat die zaaken op een Concihum

dog

Twee see-
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dog mochten afgedaan werden. Maar, door dien Paus Gregoriusde tivee- J« r r»ce,

de voor een teegen befluyt op het zelve bevreeft was , zoo gaf hy het

voor een onnutte zaak uyt. (V) En alzoo ging het flryden altoos eeven
hart voort , tot dat eyndelyk Conjiantinus Copronymus , in 't Jaar 754.
doorbrak, na dat de muyter, Artabaflus , de beelden weeder hadde wil-

len invoeren. Deezen Keyzer dan , riep alle de Biflchoppen van het synodu*

Griekfche Rijk te zaamen, waar van 'er ontrent de 338. waaren, (b) be-

halven de geene die onder de Sarazynfche tyrannen ftonden. Uyt het

JVeflen kwam 'er, op deezen tyd, niemand, door dien Paus Stephanus

de derde , teegen des Keyzers Exarchat in Italië , zig aanftelde , en met
Pipmus, teegen hem aangefpannen hadde. Doch wat nu aldaar gebeurt

is , zulks kan men alles zoo heel naauw niet weeten , om dat die loo-

ze lieden , welke voor de beelden zoo zeer hadden geyvert , uyt

drang van haar kwaad geweeten , van haare onrechtvaardige zaak , de

Acla van dit Concilie onderdrukt hebben. Alzoo dat daar niets van over k

is, als alleen wat zy op het Niceenfche Synode , na haar eyge welgeval-

len, daar van hebben gelieven na te laaten, dat haar ook geen nadeel al-

toos kon aandoen.

2. Echter kan men hier zoo veel naricht wel uytneemen , dat 'er in J"
P
B
"
U

het befluyt van het zelve, den eerften oorfprong der afgooderye heel net dend.eri.

werd verhaald, aangaande den aanwas van de zelve onder de Chrifte-

nen geklaagt , en zeer heftig teegen de Beelden-dienft geyvert. Aan-
gezien dezelve aldaar eene duyvelfche dwaalinge en bedrog werd ge-

naamd, wanneer men de onmeetelyke Godheyd, in eene ellendige fchil-

derye, of eenig ander beeld, wilde ten toon ftellen. Waartoe daar zelfs

noch veele bewyzen na malkanderen werden bygebragt,enin't algemeen

verhoeden, dat niemand eenig beeld maaken , nog hebben , en veel min-

der het zelve aanbidden zoude, (cj Daar dan het inzicht wel goed mag
geweeft zyn ; alleen, dat men de zaake met ftrafte en ban wilde uytvoe-

ren, terwylen aan de Kerken-dienaars de afzettinge , en aan de andere

den ban aangekondigt was geworden. Eeven gelyk als de voorfpraaken

der beelden, naamelijk, Joh.Damajcenus , Germanus ,Gregoritis Cyprus,

en andere, daar by ook verbannen zyn geworden , daar dog veeïe van

het teegendeel met anders overtuygt zyn , en het gebruyk der Beelden

wel maar alleen voor een onverfchillende zaak gehouden , en de groove
afgooderye daar van gelaaten moogen hebben. Gelyk als dan dit ook
een al te harden uytfpraak was , wanneer dat gebod eyndelijk met deeze

woorden wierd beflooten: Al wie deeze Synode met aanneemt , ofkwaa-
lyk daar van [preekt , en alle de befluyten daar van met vervult , die zal

verbannen zyn van God den Vader , Zoon en H. Geejl > en van de zeeven

heilige algemeene Synoden, (d) En alzoo zyn toen ter tyd de Beelden, in

het gantfche Griekfche Rijk, afgefchaft geworden, waar by het ook, tot

op de tyden van de Keyzennne Irene , over de 30. jaaren lang , alzoo

gebleeven is. En nademaal zig veele, inzonderheyd onder de Alunnik-

ken, daar tcegen fielden, en over deeze geringe zaaken zoo veel onruft

aanrichteden , zoo wierd de Keyzer altyd van zijn kant vienger daartee-

gen aan , en ftrafte de weederfpannige , als muytemaakers. Die echter

daar na hunne vrienden, als martelaars preezen, en op den Keyzer , als

op den ergften boef, los gingen.

3

.

Eindelijk bepraatten ook de afgodifche Priefters de Keyzerinne Irene ,

I.Deel. Ttt en

{a) Gfegorius II. cp. ap. Baron. Ann. DCCXXVI. n.78. (b) Theophancs Ann. DCCLTV.
AöaNicenaeSynodi 11. p.418. (0 SynodusNic. u. A&.vi. (d) Ibid. Dcfin. xix. (#) Vid.

Zonaras. AQaStephani Martyris ap. Baronium , Allatium &c.
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ja» dcc. en weJ voornaamentlyk , den Patriarch Tarajïus , en daar na ook Paus
' Adrianus de eer/ie, dat men een ander Synode in 't Jaar 787. uytfchrecf,

Nicena ii.

^Qor jien men ^^ meec[e p zvn beft meende daar door te raaken , wee-

gens de booven aangeroerde oorzaaken. Alzoo kwaamen zy dan wel
eerft te Conjlantinopolen te zaamen , doch ze wierden van het gemeene
volk, dat een oploop maakte , daar in verhindert. Daarom weeken ze

naar Nicea, alwaar nochtans de drie Patriarchen uyt het Oofien met by

kwaamen , gelyk als de Aéta zeggen. Alhoewel 'er nu op dit Synode
wel ^jo.Bijfchoppen verlcheenen , zoo kwam aldaar echter niemand al-

toos uyt het ïVefien, behalven alleen de Legaaten van den Paus, welke

dan met de gantfche weereld omfprongen, zoo als zy maar wilden, (f)

In de zaake zelf handelde men , na ouder gewoonte , met louteren ban

en vloek , waar van Keyzer Kaarel de groote hier na alzoo redeneerde

:

Dat de Schrift in een onregt verjiand was aangetrokken gemorden , en dat

niet een eenige fpreuk wel was toegepaft : dat de fpreuken van de Otidvaders ver-

minkt waaren, en dat'er maar alleen belachgelyke en niets-waardige dingen

waaren voorgedraagen ; als ook dwaaze manieren van [preeken , en ongcrymde

gronden zonder cemg verjiand , enz. Het befluyt nu van dit Synode, on-

der andere , was aan zich zelfs aldus , waar uyt de ellende van alle deeze

Beveftig.n. groote vergaaderingen handtaftelyk te begrypen is : JVy flellen vafl , en

i«1den. ordmeeren, dat de Heilige Beelden met alle zorgt en vlyt zullen moetenge-
dienfts. eert werden , welke, na den aart en vorme des Heiligen en leevendigmaa-

kenden krnyces, met verwen, of ook uyt hout , of andere floffe gemaakt zyn,

en dat zy in den Heiligen Tempel Gods zullen werden gezet , en gebrnykt ,

op de heilige vaaten en kleederen , op de muuren en taafelen , in de burgers

huyzen, opdefiraaten, enz. Dat ook aan haar allen eene groeteniffe en

eerbiedige aanbiddmge zal werden beweezen ; niet naar ons geloove , met

eenen waaren dien/i , als die maar alleen aan de Goddelyke natuure toebe-

hoort , maar wel met eenen dien/i , die aan de beelteniffe van 't H. Kruys,

en het H. Euangelium , en aan de H. Offerhanden van 't reukwerk , en de

ligten , werd beweezen. (ti^i-mi /©ejo-xwicm.) Waar op zy dan ook ver-

der de woorden van Paulus , aangaande de onderhoudinge der inzettin-

gen , heel verkeerdelyk op toepaflen , en te vooren op de Keyzers Leo
de derde , en Conjiantinus Copronymus , als op fchelmen en dieven heel

fmaadelyk uytvaaren , en daar teegen die openbaare goddelooze Irene

,

als eene nieuwe Helena, zeer opzetten , die eeven als Davtd regeerde,

enz. (g) En daar meede zyn dan die afgooden overal opgerecht , en ook
de Latynen, beneevens haare afgooderye, merkelyk gefterkt geworden,
alhoewel veele en zelfs Kaarel de groote , heel heftig daar teegen gefproo-

ken hebben, gelyk als hier onder nog uytvoeriglyker zal werden ge-

toond.

synode « 4. In 't Jaar 794. hield Kaarel de groote het Paafch-feejl te Francfort
Francfort.

&an ^gn Main , na dat hy nu reeds al te Worms , teegens het Niceenfche

Synode , zyn capitulare hadde uytgegeeven. Door dien nu de ftryd tuf-

fchen Felix en Elipandus , toen ter tyd voorviel , zoo wierd de zaak met
de Beelden ook te gelyk voorgenoomen,nadati^tfreJ de groote wel 300.

Bifïchoppen, uyt het geheele Wefien, te zaamen hadde geroepen. Hier

was de Keyzer nu zelfs by , en hy liet , door Paulinus van Aqmleja,

f b"m
yl " teegen de gedachte lieden ,

' het booven gemelde Sacrofyllabum opftel-

len , en te gelyk de Adoptiaanen , als ketters , meede verdoemen , of
gelyk als het Synode, na de gewoonheyd der y veraars, fpreekt, uyt de

Kerken t'eenemaal uytroeijen. Verders wierd alhier het Niceenfche Sy-

node

(ƒ) Capitulare Caruli M.l.i.c. 3. feqq. {g) ActaSynodi Nic.11. Aét.vn.
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node verworpen , beneevens.de aanbiddinge en bedieninge (adoratio ér 3^",

Jeitvitus) der beelden, en daar teegen weeder het gedachte capitulatie in-

gevoert en beveltigt. (7?) Waar by dan Paus Adrianus niet alleen zyne
Afgc&ondene meedé hadde zitten , maar ook het capitulare zelfs toege-

zonden kreeg , en evenwel niet het geringlte daar teegen wilt in te bren-

gen , als alleen , da-t de Afgezondene , voor eerft , de beveftiginge van

het NiceeufchcJymbolum verzochten, doch niet verkreegen. (t) Jaeeni-

ge zelfs van zyn eygen aanhang , hebben dit Concilium voor algemeen

gehouden : (k) en het zeer hoog geroemt en in top gevoert. (7) En
waarelyk de blindheyd endwaasheyd der beelde-knechten was zoo talte-

lyk, dat zelfo ook volgens het licht der natuure, geen verltandig menieh
daar in verwilligen konde, en alzoo bekwaamen deeze lieden toen ter

tyd ook dies te meerder toeloop , waar van wel haalt meerder zal vol-

gen.

5. Zoo lang nu als de ftryd, aangaande de Beelden, in 't Ooften&um- £nei

de, hielden de voorltanders daar van een meenigte van zulke Synoden ,
OuxS*

en maakten de eene Itellinge over de andere, om düar door haare afgoo-

den te behouden, en haare teegenpartyen, als ketters, zwart temaaken.

Uyt die reede zyn 'er, na de tyden van Leo Ifaurus , zoo veele van de-

zelve gercekent geworden , die ten deele te 'Conftantinopolen , ten deele

elders, en onder andere, een te Jeruzalem, gehouden zouden zyn. (ni)

In 't ïFcften tellen de Schryvers vier Roomfche Synoden , die binnen
^J*

de 10. jaaren zyn gehouden geworden. Verders had 'er Kaarel de groote TeRome.

onderfcheydene zulke t'zaamenkomften in Duytfchland aangelteld , al-

waar hy met de Saxen heel veel te doen gehad heeft, gelyk z\stt IVorms r*venns.

tweemaal, in den jaaren 772. en Jj6. Te Paderbom tweemaal , in den Faderbo™,

Jaaren 777. en 785. te Duria , enz. (n) Insgelyks is 'er ook eeven voor

zynen tyd te Regensburg een aangeftelt geworden , alwaar .Ff//x, in 't Jaar ï**tb*-

van Chriftus 792. overgevoert zoude geweeltzyn, en van daarnaRöwe,
tot weederroepinge , gebragt geworden, het gecne hy echter wel haalt

weederroepen heeft. (0) Teegens welken dan ook in 't Jaar 791. Pauli-

niiS) Bijfchop van Aqmleja , te Frinl een Synode hield, alhoewel hyhem
niet met naame noemde, en, aangaande het uytgaan van den H. Geeft-,

en van Chriftus , zeekere (tellingen maakte: dat naamentlyk de H. Geeft

ook van den Zoon uytging, maar dat de Zoon zelts na zyne menlchelyke

natuure, ook geen aangenoomene Zoon van God was. (/>)

(h) Afta Synodi Francofurc. cap. t. 2. feqq. (/') Hincmannus ad A. DCCXCIV. (/) Idem
in Capitulis ad Hincmarum Lauduncnfem. (/) Eginardus in Vita Caroli M. Rcgino lih. ij,

Ado/Et.6. Annalcs Francici per Pithaeum. Aimoinus lib. 4. cap. 8. Aventinus lib. ïv. Itinera-

rium Laudunenfe ap. Goldaftum Ration. Tom. 1. p. 12. Alcuinus ap. Baluzium lib. 1. Mi (cel!,

pag. 37S. (m) Vid. Libellus Synodicus & al. (») Sigebertus. Rcgino. Ufpcrgenf Ann.
DCCLXXVII. (0) Alcuinus. Paulinus Aquilcjcnfis adv. Felicem. {p) Vid. Canoncs Synodi
in To. Conc.

HET VYFDE HOOFDSTUK.
Van de verfchillen , ter oorzaake van den Godsdienft.

§• 1.

DEeze zyn nu nochmaals met een naauwkeurig onderfcheyd aan te r* Pain-

zien, nademael de berichten zoozeer verfcheyde , en meelt alle k'c'non

1""

eenzydig zyn. Het is eens voor al openbaar , dat die ordentlyke Lee- ^S'n

raars zelfs in de grootfte dwaalingen geltooken , en de getuygen der totK"t,f! -

Ttt 2 waar-
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jaat dcc. waarheid hier teegen overal vervolgt en onderdrukt hebben. Hier boo-
ven is al iets gedacht geworden van de Engelfche , welke om die reede

Quartadecimam , en ook Wallen, of vreemdelingen, geheeten wierden,
om dat zy de nieuwigheeden der Pausgezinde Geeftelykheid teegenfpraa-

der™»™ ^en. Deeze wierden nu alle, als ketters, van de andere bejeegent , en
hcyd - op het hevigfte, in openbaare fchriften , aangetaft. (a) Ik 'ga nu noch

voorby, wat Samfon de Schot , Clandius Clemens , Joh. Mailrofius en de
booven gedachte Pirgihus , teegen dedwaalingen en grouwelen der Mun-
nikken en Paapen wel getuygt hebben, (b) lnzonderheyd heeft ook Cle-

ciemtns mens, en Schot , zich teegen de bekende Bontfacius zeer hart aangekant,
cotus

' en daar door verdient , dat de huychelaars , teegen hem en Adelbertus ,

niet alleen drie eygene Synoden, ontrent het midden deezer eeuwe heb-

ben gehouden, maar dat ze haar ook verkettert en verdoemt hebben.

En daar hadden zy ook wel oorzaaken toe, door dien deezehet kind met

t«genf zynen naame noemden, en. aan Borufacuis zyne leugens , verwerringen

,

Bonifadus. en an(}ere booze (lukken , voorhielden en ontdekten. Waar over zy nu
ook by de Geeftelykheid voor Aartsketters en Godslafteraars heene gin-

gen, en Bomfticius op den Paus verzogt, dat hy haar ook in de gevan-

genifTe zoude laaten werpen, en alle diegeene aan den Duyvel overgee-

ven, welke maar met haar fpraaken , of ecnige de minfte gemeenfchap

word vai. hielden. Deezen yveraar fpaarde ook daar by de leugens niet, enftrooi-

a

C

an

e

c-

k de onbefchroomt overal uyt , dat zy het Joodendom weeder invoerden

,

u"6t- nieuwe Kerken , tot haare eygene vereeringe , bouwden, dat ze zich de

Apofle len gelyk maakten, wonderwerken voorgaaven , enz. In 't korte,

zy moeften, teegens haaren wil en dank, onchrijienen, Jooden , en val-

fche Propheeten heeten, gelyk als het de valfche Leeraars altydin de on-

derdrukkinge der waarheyd gewoon zyn te maaken. (7) En dit mag tot

een proef van het andere onthaal der Ketters van deeze eeuwe verltrek-

ken, waar onder nog al veele van andere gehoorden. (i)

vervoigin. 2. Onder alle deeze nieuwe getuygen der waarheyd, ftaaken hier en
ge> daar nu nogal veele andere, welke, onder den hoop der lang verwor-

pene Ketters, met de valfche Kerken niets meer te doen wilden hebben,

en die wel meed met de gehaatte naam der oude Ketters beleedigt wier-

den. Daar vindmen nu by Damafcenus , en andere , hoe zy teegen de
TecRmsde Manichaers , Pebgiaanen, Jacobiten, en andere, losgingen. Endaarde
AmaaneD. pauSgezmcje de Arriaanen tot nu toe zoo lang om haar hebben moeren

lyden, alhoewel zy het dikmaals genoeg op haar gemunt hadden : zoo
naamen ze nu die geleegenheyd des te begeeriger aan, toen de Paus den

Kooning Childeric, in frankrijk, in 't Klooller ftiet , en Pipwus zoo

zeer wift te beleezen, dat hy met de Ketters na zyn eyge believen mogt
huyshouden: daar ging dan de vervolginge teegens haar eerft recht aan,

en de Priefters tocgan uyt, als te velde, om de ketteryen alomme te ver-

delgen, (e) Ondertuflchen waaren nu de Heeren regtgeloovige zelfs het

met malkanderen niet eens , door dien de Grieken en Latynen onophou-

delyk met eikanderen twiften , en inzonderheyd over de beelden , mal-

kanderen opentlyk verketterden en verdoemden , daar in het zeevende

stryd der
Boek nu reeds al veele (hikken van zyn bygebragt. Op ditmaal nugin-

erieken gen de oneenigheeden , over het punt van den uytgang des H. Geefts

,

typen
1

; van eerft recht ter deege aan, of naamentlyk dezelve ook van den Zoonuit-

iu'$
n

gaat of niet. Want op het boovengedachte Synode te Friul-, (lelden de
Gerits.

Ca ) Vid. de Aldelmo aliifque Balsus. Bcda & ex co Baronüjs. (l>) Batais. (f) A&aSvno-
d\ Suedioncnlïs. Epiftolffi Bonifacii ap.Serarium & Ulfcrium. (<0 Catal. TcO, Ver. (e) ?.&•
milius lib. i. &u.



V.Boofdft. HISTORIE. 517

Latynen dit punt teegen de Grieken valt; nademaal het te voorenopeen j«rr>cc.

Frans Synode in 't Jaar 767. in 't byzyn der Griekfche Afgezanten , lang
totDCcC -

over en weeder was betwift geworden, (ƒ) Hier teegen keerden het de

Griekfche weeder op het Niceenfche Concilie om , en maakten de teegen-

ftellinge teegen de Latynen, waar over dan in de volgende tyden , zoo
veel difputeerens was , of men ook in het Conftantinopolitaanfche fymbo-
lum daar by leezen zoude : Filioque ; de H. Geeji gaat van den Vader en

den Zoon uyt ; het welke in de Latynfche overzettinge der Niceenfche

AEien ftond. Waar van licht in de volgende eeuwe wel wat meerder zal

gehandeld werden. >

3. Met den ftryd weegens de beelden 3 gaf het nu noch al meer on- ^
f

^
eni

geleegenheyd, zoo wel by de Grieken onder malkanderen, als bydeLtf-
tynen. De hoofdzaake kwam daar meeft op uyt , waar van wy al veel

in 't voorgaande Hoofdftuk gehandeld hebben. Het was nu met het

beelden-werk onder de Grieken zoo wyt gekoomen, dat men, niet alleen

de beelden der oude Heylige opentlyk in de Kerken rondsom zette

(welk misbruyk noch van de aaloude Heydenfche Tempelen afkwam)
maar het was al in de voorige eeuwen opgekoomen j dat de afbeeldingen £

el"6fn
-

van Keyzers, BifTchoppen, ja van geheele Synoden , daar in wierden tJ.

geplaaft, waar door zy'er overal als koophuyzen en moordkuylen uyt-

zaagen. Nu ftond 'er, onder andere, ook de afbeeldinge van het zefde

zoo genaamde algemcene Synode , in de galderye der groote Kerke van

St. Sophia te Conflantwopolen, dat aan de Monothelitèn , en wel inzon-

derheyd aan de Keyzer Vkibippicus en Johannes , de Patriarch , niet aan-

ftond. Daarom lieten zy dat Tafereel dan ook in 't Jaar 71 2 . wegnee-

men, doch van den Paus Conjlantinus wierden zy daar over heel flecht

aangezien. Want deezc Pans maakte daar over zulk een oproer, als of oPn>«

alle zyne heyligdomrnen op eenmaal daar door befchimpt waaren- Hy p>üs.

e

deed den Keyzer, gelyk als booven is gemeld , als een ketter , in den
ban, verbood, dat men zyn beeltenis te Rome nergens, en ook nieteens

zelfs op de munten zoude brengen, en hy ftelde zich zoo uyttermaate

yverig ën dwaas aan , geljjk als die geene gewoon zyn te doen , diens

Afgooden men hadde aangetaft. Hier door deelden zich de lieden ook
in twee partyen, waar van de eene voor de beelden ltrecd , na dat de

Paus den eerbied derzelve,omden Keyzer daar doortetrotzeeren, voor

recht verklaart hadde. De andere partye nu hield het voor eene afgoodcrye

,

en de minfte mochten wel zelfs een recht zuiver begrip van de zaak heb-

ben. Ondertuiïchen nam door de verleydinge der Geeftelykheid de af-

gooderye daagelyks toe, ja zoodaanig, dat de Heydenen zelfs, gelijk

als deSarazynen, zich ten uytterften aan de gewaande Chriilencn erger-

den, en daar over zeer vyandig op haar wierden. Q»)

4,. Kort daar op ving Keyzer Leo de derde aan , den grouwel van dee- üc**e
Jr

ze Afgoderye te kennen , en hy gaf diesweegen ook een bevel uyt , dat ^ftemn-

de Beelden t'eenemaal zouden afgefchaft werden. Wanneer nu Paus Gre-
|e-

gorius de tweede , dit ter ooren kwam , zoo beftreed hy dat bevel geen- k"^
2
"*,,

zins, maar hy gebood, in 't jaar onzes Heeren 726 wel uytdrukkelyk , g"n.
d
'

è,M

dat men die zoude eeren, en wel om die reede, door dien Chrifius , en dlmft.,'

de Aproftelen , de Beejden eertyds ook aangebeedea hadden, (ti) Zoo
geheel ontdekten die meni'chen nu haare eygene blintheyd en boosheyd

,

daar toe ook de lichtvaard^gheyd gehoorde , die wy , in 't tweede hoofd-

Ttt 3 ft tik

(ƒ) To. Concil. & Sirmondos. (g) Vid. Nicephorus CPtanus in Breviar. Ignatius Diaconus

in Vita. Michacl Studita in Viu Theodon Studitx. P.
t
Diaconus xxi. Mifjbell. c. '7- fcqq. Zo-

naras p. 84. Thcophanes.Cedrcnns, Anaftafius & omnino Spanheinius Hilt. Imag. Rcftit. (/>)H-

dem & Baroniuj Ann. DCCXXX. ^cqq.
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j^rDcc. jlnk deezes Boeks , van Grrgorms de tweede , in deeze zaak , gezien heb-

ben. Dewyle nu de Keyzer gewaar wierd, dat hy hem, nier alleen op
het fchandelykfte hadde beichimpt, maar ook t'eenemaal in den ban ge-

daan, zoo itelde hy het boovengedachte Synode te Conjlantinopolett aan ,

ftrafie de weederfpannige , en wel voornaamentlyk,de Munnikken,wee-
gens den hoon, die ze hem hadden aangedaan, en hy fchafte de beelden

iconoch- uyt-dle de Kerken weg , waar van daan den naam van Iconoclajla , of

dèttorair. beeldcjiortner , ontftond. Waar teegen dan de verleydende Geeftelyke,

als, ae Paus, en de Patriarch van Conflantinopolen , Germaans , a!s ook
Georgius, uyt Cyprus, en inzonderheyd, de bekende Damafcenns , heel

iconobtr*. heftig ftreeden , die daarom ook met recht Iconolatra of Beelden- of Af-
gooden-dunaars wierden genaamt. Ook ging de ftryd onder Leo , de

zoon van Conjlantyn , en zynen neef, Leo de vierde , altyd voort , al-

waar de eerfle het gedachte algemeene Synode , teegen de beelden , in 'c

Jaar 75 4., hield, en zig al vry ordentelyk en verftandig in die zaak droeg.

Dog hy hadde genoeg met de Munnikken te doen , welke , voor haare

Afgooden , lyf en leeven waagden , en daarom hier na ook voor lourere

zuyvere Martelaars by haars gelyken heene gingen. Maar , na dat de
Gemalinne van Leo de vierde, Irene , hem met vergif hadde omgebragr,
en dat ze den voorigen Patriarch , Paulus , een vyand van de beelden

,

afgefchaft, en een panlikker van 't hof, genaamt Tarafins , daar in ge-

zet hadde, zoo fpande zy met Paus Adnanns aan , en ftierde de zaake

daar heene, dat 'er, in 't Jaar 787, het beruchte Synode te Nicea, voor
den beelden-dienft wierd gehouden. Waar door men dan dezelve op een

reys weeder op den ouden voet zette , en de teegenpartye , t'eenemaal

onderdrukte. Want, op het laatfte was het waarlyk wel het meefte ge-

munt, gelykals, in alle zulke Godsdienfts-ftrydigheeden , wel meelt,
de vervullmge van eygene wille , ydeleeere, wraakgierigheyd , en ande-

re hertstochten , het hoofdwerk zyn. Daar toe dan den mantel der zuy-
vere leere tot een dekzel der boosheyd moeft dienen. Maar , hoe hier

na Keyzer Kaarel de Groote , beneevens het Synode te Frankfnrt , tee-

gen alle deeze voorverhaalde bedryven hebben gehandeld , zulks is al ,

in 't vierde hoofdftuk deezes boeks , kortelyk aangeroerd , (/') waar van

ik ook , om de kortheyds wille , nu alhier veele byzonderheeden moet
uytlaaten.

5 . By deeze ongeleegenheyd dan , wierd al weederom de naam
der ketters heel zeer misbruykt , door dien de teegenftanders van den
beelden-dienft, van de andere, en deeze weederom van die , geduurig-

lyk daar meede beleedigt zyn geworden. En zoo is het doorgaands ook
al onder het verval toegegaan. In 't JVeJlen bragten de Papillen ditmaal,

ontrent het uytgaan deezer Eeuwe,nog al eene ketterye aan den dag, die
Feiichs- Z y de Feliciaanen noemden, van Felix, en de Adoptiaanen ,weegenshaa-
Adopt.aa- re leere. Deezen Felix nu was een Biflchop te Urgel , in Catalonie , en

had den roem by ieder een , dat hy een vroom , Godsdienftig en verftan-

dig man was, gelyk als hy dan ook , van zyne aanhangelingen , Felictf-

fimus , of^de gelukzaaligfte , (kj en, in de oude kerken-boeken te Urgel,

Fdix. de heylige Felix, wierd genaamt. (/) Door dien hy nu , weegens zyne
grnore erVaarenheyd , alomme zeer beroemt was, zoo pleegde de Aarts-

Eiipandut. Biflchop van Toledo , Elipandus , raad met hem , over het punt van de
menfchheyd Chrifii , daar deezen man dan, in een byzonderen brief, als

aan

(ï) Iidem & è Latinis Hincmarus Rhemenlïs lib. adv. Laudunenfem cap. 20. Ado. Re^ino.
Urfpergcnils. Herm. Contraïlus. Aventinus. Aldelmus & Anonymus ap. Pithoeutn Anna.1. Franc.
(k) Cenrur. Magdeb.Cent.vui. c.f. p.32j-. (I) Sandius H.E. p. 366.
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aan een goed vriend, wel wat vrymoedig kan gefchreeven hebben , wes- £"d{£§;

halven hy al voort, als een ketter wierd aangegeeven. (tri) Waar op dan

deeze beyde Kerkelyke met malkanderen moeften lyden s nademaal men
de geheele fchuld van deeze dwaalinge op haar alleen fchoof : naamelyk,

dat Chriftus , volgens zyne Goddelyke nataure , wel waarachtig Gods eyge Ha«e

Zoon was , en van natuure van den Vader geteeld , dog > dat Hy , naar zyne
meertinee -

Menfchheyd , maar alleen een aangenoome Zoone (adoptivus) Gods was.

Waar uyt men hem dan verder deeze meeninge gaat toefchryven: dat 'er,

in Chriftus ,twee Zoonen en twee perzoonen waaren , en wat 'er van dier-

<*elyke ongerymde zaaken meer waaren, die haare vyanden uyt de eerfte

meeninge trokken. Waar by zy zig dan ook met geene onderfcheydin-

gen altoos behelpen konden, en daarom met geweld ketters moeften zyn,

ook van de andere partye heftig aangevochten , en , in de Synoden teFrnd

en Regensburg , als ook , van Paus Adrianus , verdoemt zyn geworden.

(n) Niet te min bekwaamen zy eenen grooten aanhang, dewyle zy,ge- e„„„,

lyk de omftandigheeden wel te kennen geeven , ook teegen de algemee- ha "6 '

ne bedurvenheyd getuygden , en onder anderen , den beelden-dienft t'eene-

maal verwierpen, (o) Gelyk als dan de huychelaars daar over klaagden

,

dat deeze lieden , eeven als eertyds de Apojielen , rondsom trokken , en

haare leere overal uytbreydden. (p) Hier om wierden 'er ook veele van

haare vrienden genaamt, als, Maximus, Jovinus, Afcartus , Antiphra-

Jïus, Beatus, enz. (r) OndertufTchen heeft men haar echter met geen

goeden grond Amaanen konnen heeten , gelyk als evenwel veele , ook ofzyAr-

van de nieuwe Schryvers, doen. (s) Eeven als de Oude zonder grond SïïKJÏ

voorgeeven , dat Felix zyne Hellingen zoude hebben weederroepen

,

om dat hy daar toe gedwongen was geworden , en dat hy egter hier na

daar nog al by was gebleeven.

{m) Annales Francici. Aimoinus lib. iv. c. 83. (») Vid. Paulinus Aquilegenfis. Alcuinus &
Agobardus adv. Feliccm. Ado/Et.6. Eginardus. Annales Fuldenfcs. Aimoinus. Jonas Anrelia-

nénlis lib. 1. cont. Claudium Taurinenfem. Sigcbertus An. DCCXCU. (0) Jonas Aureliancn-

fes 1. c. (p) Wem. Conf. Mariana. Sigonius lib. iv. [r) Epiftola Adrian. 1. (s) Sandius 1. c.

Micraclius 1. ui. H. E. Danxus ad Auguli h. 49.

Eynde van 't acht/ie Boek.

nen ^e-

HET
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Jaar

DCCC.
toe CM.

Regeeringe
van Kaarel

de groote.

Zyn Key-
zerdom,

Zyne eer-

gierigheid.

Ongerech-
tigheyd.

HET NEEGENDE BOEK.
Van de aanmerkelijkfte Kerkelijke Gefchiedenifïèn in

de neegende Eeuwe.

HET EERSTE HOOFDSTUK.
Van den uytterlyken toe/ïand der Kerken in

y

t algemeen.

§• i.

Ademaal ik de gefchiedeniflên van den Keyzer , Karel dè

groote , tot dit boek byzonderlyk hebbe gefpaart , door
dien hy eerft in het begin deezer eeuwe 3 tot Keyzer is ver-

klaard geworden , daar hy te vooren maar alleen een Pa-
tricius van Rome heette : zoo mag nu het aanmerkens-
waardigfte van zyne regeeringe alhier tot een aanvang die-

nen. Daar ik dan , om de wydloopigheyd te vermyden , by na alles moet uyt-

laaten , wat tot zyne Burgerlyke regeeringe behoort. Iets daar van is nu
al hier booven, by veranderinge van de zelve, aangeroert , en het ove-

rige vint men , in de fchriften van andere genoegzaam uytgevoerd. Ca)

Wat aangaat dan zyne verheffinge tot het Keyzerryk , zoo is het bekent,

dat hy zynen vader, Pipinus, eerft in 't Franfche Ryk is nagevolgt, en
wanneer nu Defidertus , de laatfte Kooning der Longobarden , aan den
Paus Leo de derde al te laftig was , en dat hy hem teegen den zelven krag-

tig hadde bygeftaan; zoo wierd hy, tot dankbaarheyd,zoo wel van zy-

ne eygene weldaaden , die hy aan den Roomfchen ftoel beweezen hadde,
als die van zynen Vader, Pipinus , van den Paus , met eene eenpaarige

toeftemminge van alle de Romeynen, ontrent het eynde van het jaar 800,
op Kersnacht , voor Keyzer opentlyk uytgeroepen en gekroont. (b)

Waar by dan de Pauflelyke Leenmannen zonder eenige grond voeden

,

dat de Paus hier meede het Keyzerryk van de Grieken op de Franfiche
zoude hebben overgebragt : waar teegen de verftandige al lang een ge-

noegzaam bewys hebben ingebragt, dog dat hier niet toe behoort. Ün-
dertufichen moet men dit echter geenzins overflaan, dat die geene, wel-

ke Carolus in 't gemeen groot zoeken te maaken , van hem voorgeeven

,

dat hy den Keyzerlyken eer-tytel recht ernftelyk zoude hebben gewey-

gert , daar hy dog zelfs te vooren aan Paus Adrianus hadde gefchreeven,

dat hy daarom de dienaars van God (daar hy <ie Munnikken en Paapen
vooraanzag, of deeze eerbiedhaar bewyzen wilde) zoo veel goeds deede,

en haar verlangen volgde , om dat hy hoopte , dat het hem tot het Keyzer-
ryk zoude helpen , en de Heemel doen verdienen, (c) Gelyk als dan zyn
heerfchzugt, niet alleen uyt zyne bloedige oorloogen , maar ook uyt
zyn eyge bedryf, openbaar is, daar hy de zoonen van zynen broeder Ca-
rolomannus van haar deel in 't Ryk verftiet , en de weduwe deflelfs

gedwongen heeft, zig, met haare , naar Italië tot Vejïdenus haaren <

toe-

Cu) Vid. Conringiusde Rep. Gcrm. & de fin. Imp. Lehmannus. Chron. Spir. .Schilterus de
lib. Eccl. Germ. p. zoo. feqq. Schurzfleifch de divif Imp. Carol. & de eo quid expediat Impcrio:
it. Limnxus & caeceri. (b) Eginardus. P. Diaconus. Theod. a Niem. de Schifmate. Otto Fruitig.

V. Chron. c. 31. Lupoldus de Jure reg. & Imp. Rom. Anaftafius. Annales Francici. (<r) Egi-

nardus in vita. p. 114.
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toevlucht te moeten neemen : (d) behalven wat hy met deezen VeJ/de- g™
ó ,

rins zelfs al heeft ondernoomen , wanneer hy hem in een kloofter ge- tot cn*.

ftooken , en zyn zoon , Adalgifus , zoo verre gebragt heeft , dat hy
zich liever aan den Griekfchen Keyzer , als aan Carolus , wilde overgee-

ven. (e)

2. Wat nu zyne bedryven in Kerkelyke zaaken aangaat -, het is nu al Kerkeijke

uyt het gezeyde gewis , dat hy het met den Paus wel eens is geweeft , u"&lV.'
fchoon hy hem in veelen heeft teegengefprooken. Een zeeker Schryver

heeft wel groot gelyk, wanneer hy zegt , dat hy en den Paus malkande-

ren zonder oorzaak ook met geliefkoojl hebben, om dat deeze Carolus tot het

Kooninkryke geholpen , en die deezen weeder met de grootfle heerfchappye in

Italië heeft voorzien : die hadde het Keyzerryk , deeze , een veel grooter

gezag, daar van Weg gedraagen.
(f)

En het ftond ook waarlyk met Paus

Leo de derde zeer, flecht, wanneer de Romeynen zich teegens hem aan kan-

ten : en , by aldien Carolus hem ook niet hadde bygeftaan , zoo was het

met hem gedaan geweeft. (g) Hier na nu, nam hy , door zyne verwil-

bginge, de heerfchappye over het Exarchaat van Ravenna ,en de ande-

re deelen van het Keyzerryk in 't JVeHen, aan^ het welke zyne nazaaten

ook tot op den Keyzer Hendrik de vierde , onder het oppergezag van de Key-

zers, hebben behouden. Zoo is het dan ook al klaar , hoe zeer Carolus ovefvii*-

den Paus heeft verrykt, en daar door zynen hoogmoed, en andere grou- fchenkc

welen, op het hoogfte verfterkt; en wel voornaamelyk met het geene, wat hy «"ven"

den goeden Defidcrms met geweld hadde afgenomen, en van hem gerooft:

tot alle het welke echter den dierbaaren naame Gods , en den tytel van

den Apoflel Petrus , tot een dekzel der boosheyd dienen moeft , dat ligt

wel, aan de zyde van Carolus, eene onweetenheyd en onbedagtheyd was,

dog, van de Geeftelykheyd , eene onbefchaamde boosheyd en bedrog:

en hy mag het hem waarlyk wel alzoo ingebeeld hebben , gelyk als

men het ook, in zyne gebouwen en bneven wel ziet, dat hy den heemel

daar meede verdienen zoude , wanneer hy maar aan de kerken veel ten

beften gaf. Uyt deeze reede was 'er ook by na geen inkoomen, daar de
Paus niet iets van kreeg. Tot een voorbeeld , toen hy den grooten fchat

der Avaaren roofde, zoo zond hy het befte deel daar van ad limina A-
poflolornm, (na den drempel der Apoftelen) gelyk als men toen ter tyd

bygeloovig fprak, of, voor de H. Apofïclen , en het overige deelde hy
onder de Munmkken , Paapen, en Hoovehngen uyt. (k) Zyne overige

gefchiedeniflen geeven het ook wel te kennen , dat men zulke groote

oorzaaken niet heeft, om de Papiften^ ontrent de verhcfïinge van deezen
Keyzer, en zyne daaden, zoo blind heen na te praaten : nademaal de
hoofdgrond nu aanftonds ook al weg vallen zal , naamelyk dat hy de

Saxen eerft bekeert zoude hebben. Het befte is, de zaaken overal met
vrye en onzydige oogen aan te zien , en verders de oprechte waarheyd
niet te benaadeelen. Voornaamentlyk, daar het zoo uyttermaaten licht

valt, dat men, in de Hiftonen , geblind , en op ongegronde lof-reede-

nen, aangaande een Regent, vervoert kan werden , wanneer men vint,

dat het onder hem goede voordeelen heeft gegeeven, gelyk als dit alles,

in de Hiftorien van deezen Keyzer, en die van Confiantyn de groote , zeer

gemeen is.

3. Met den goeden Keyzer Kaarel ging het wel , als ook met alle de v."ordv3n

geene, die de Geeftelykheyd wel vleijen, maar die evenwel haar gebrek g"ócmdf

/. Deel. Yvv wel

{d) Aimoinus tv. c. 6S. Monachus Engolismenfis ap. Pithoeum p. 237. (e) Fpinardus. Au-
flor. annal. ap. Reincccium lib. 1. (ƒ ) ö-aiuius Mctrop. lib. 1. c. 14. (g) Eginardus, Otto
Frilingcnf. 1. c. c. 31. Engoliün. 1. c. p. Z63. (/?) Ibid. p. 2 5-7.
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^ar wel kennen , en daarom haar ook in alles niet toegeeven. Zoo lang als hy,
totc.vi. teegens haar, op de voorverhaalde wyze , zich trouwhertig bewees, was

hy ook een heel goed man by de Paapen , zoo dat zy hem niet alleen
Ahrecht. rechtgeloovig , op zyn uytvaart, wel uytdrukkelyk tituleerden ,(V) maar

EnTeyhg', ze ŝ °k zvne bedienden, (k) Ja zy hebben hem tot een Heylig en Pa-

troon van veele Kerken , en van de Paryfche Hoege-fchoole gemaakt, (/) en

zyn geheele leeven , voor vol van wonderen , en allerheyligft
, gepree-

zen. (m) Booven dat heeft men hem , zondereenige fchroom, weegens
ja ais.een de gewaand^ bekeeringen , een Apoftel der Saxen en IFeJlphaalwgen ge-

noemd. (») Dit alles nu gefchiedde, om dat hy niet alleen by zyn lee-

ven aan de Geeftelyke heel veel vereerde , maar ook door dien hy noch
by zyn Tejlament , aan de Biflchoppen een goede zomme gelds maak-

w«7r
d
m te - W Hier teegen maakte hy het weeder heel flecht , toen hy zyne

verworpen. vier boeken teegen den beeldendienft fchreef , als ook, wanneer hy, voor
zich zelfs het recht behield, om naar zijn eyge welgevallen , Kerken-
ordinantien te maaken, de Gecjielykheid te reformeeren ,en veel waarheid

Aheenge- aan te wyzen. Waar over hem de nieuwe Papillen noch voor een
wa«heyd. Heylig laaten heene gaan , noch in 't Roomfche Martyrologium zetten.

Gelyk als hy dan ook metter daad zelve, de hoog gaande boosheyd der
Refor- Geeftelijke, in veelen geftuyt, en zommige goede voorzorgen daartoe
Geciteiyk- ingefteld heeft. Waar by men ook eenige byzondere voorvallen vind , als
heyd

' wanneer hy eens eenen nieuwen Biflchop weeder afzette,om dat deeze na

zyneaanneeminge , aan zyne vrienden een onthaal gedaan , en hy daar

door hier na de hora ofgebeede-fionden , verzuymt hadde. ("/>) Item, als

eens een zeeker Man , die hy een Kerken-dienft gegeeven hadde , van

vreugde zoo vaardig op zyn paard fprong , zonder dat hy de fteegel-

reepen gebruykt hadde, zoo zeyde de Keyzer teegens hem : Gy Jong-
man toont 11 veel beeter een goed Zoldaat te zyn , komt met my m den oor-

log, en laat de kudde voor een zwakker over. (#) Ja zyne capitulana en

andere onderwyzingen , geeven in 't gemeen te kennen , dat hy zich ,

volgens zyne kenniflê, de verbeeteringe der Kerken wel ernftelijk heelt

ter herten laaten gaan, en op een goede tucht zeer heeft gedrongen. Zoo
zeer zelfs, dat Paus Jobannes hem hier na , op een Synode , daar over

heeft moeten roemen, Dat hy den Godsdienjt , onder veel dwaalmgen en

ondeugden , zeer verwerf hadde gevonden ; en die echter ttyt de'H. Schrift ,

zeer hadde verbeetert } met goddelijke en menjchelifke weetenfehappen opge-

pronkt, van de dwaalingen gezuyvert , met goede leeringen voorzien , en

in korten tyd daar toe had gebragt , dat men als een nieuwe wecreld hadde

gezien, (r) Hoe verre ook zyne -voorgenoomene bekeeringen , en ge-

volgde {lichtingen, haaren lof verdienen , zullen wy hier onder nog naa-

der gaan bezien.

Dwaaiinge 4.. OndertufTchen vind men echter veele bedenkelijke zaaken , by den

devote! anders loffel ijken Keyzer, ten deele, uit de gemeene verdurvenheid der

menfehen, en van zijne tijden, en ten deele , door de onrechte aanley-

dinge van zijne gewaande zielzorgers. Eens zet hy wel duidelijk in zij-

ne fchriften, dat hy zig van de Geeftelijkheid hadde laaten overreeden,

Pa*us

dc ^at ^e Patts ^e recnte navolger van Petrus was , daar de Kerke op was

gegrond , en die zaalig wilde werden , dat die den ftoel van Petrus moed
volgen.

(i) Theg&nns in vita Ludovici Pii ap. Pithoeum p. 2of. Chron. Osnabrugenfe ap. Meibom.
To 11. Rer. Gcrm. A. CGMIV. (k) Hugo in Chronico Magno Belgico ap. Piltorium. p.41.

(/) Idem & Chronicon Schauenburgenfe ap. Meibom. p. fof. To. 1. (w) Chron. M. Belg. p.

Af. (») Chronicon Mindenfe ap. Meibom. To. 1. p. fff. & Chron. Schauenbtirg. 1. c. Gobel.

Perfona Cofmodrom. JEt. vi. p. 2.37. (o) Chronic. M. Belg. p. 44. (p) Aventinus Ijb. jv.

(<l)
Idem. (r) Johamies P. R. Sermone in Synodo ap. Pithaeum in Annal.498.



L Hoofd/t. HISTORIE. 523

volgen. (V) Ik wil alhier ook niet gedenken , hoe dat de Schryvers , ^ :

cc
van hem , die veele prachtige geboude Kerken , en andere nieuwe ordi- »« cm.

nanrien, heel hoog opzetten -, desgelijks ook, hoe vlytig hy ter Kerken,
en in de Mijfe , is gegaan , enz. AÏle het welke hy wel uit eene goede
meeninge en onweetenheid heeft konnen doen. Doch uit andere van
zijne gefchiedeniflen ziet men klaar, tot wat voor bygeloovige dingen BygeIoOTe

de Geeftelijkheid hem dog al dikmaals moet bepraat hebben. Tot een
voorbeeld, dat hy aan zijn tafel, altijd, neevens de Hoovelingen, ook
de Munnikken en Kanunnikken liet zitten, doch op de vloer daar by
liet hy ook 12. arme, met flechte koft fpyzigen , in meeninge, dat zy
de 12 . Apojtelen zouden beduyden: welken waan hem een Africaanfchen

Hertog eens aardig verweet. (V) Zoo roemen ook veele zyne groote maa- Gerolde

tigheyd en nuchteren leeven, en hoe hy met zoo weynig heel welverge- ^d.

noegt kon zyn. (V) En eevenwel verzeekeren andere weeder van hem

,

dat hy op eene maaltyd , een geheelen haas , een vierdendeel van een

fchaap , of ook twee hoenderen , gewoon was op te eeten. (V) Het wel-

ke ook des te eerder te gelooven is, dewyle hy van een groote geftalte,

en zynen gordel wel acht voeten lang is geweeft. (y) En deeze , alhoe-

wel geringe, omftandigheeden wyzen echter wel aan , hoe hem eenige

in alles, lchoon zonder grond, hebben willen pryzen ; eeven gelyk als

men ook zoo veele vertellingen en fprookjes van zynen Echt leeft. (V)
Want veele van de Oude zeggen , dat hy na de dood van zyn laatfte

Gemalinne Luitgardis , veele byzitten heeft gehouden , gelyk als daar "y™ 1"»'

waaren Gerjvinda , Regma , AdeUnda , en Himmeltrttda , by welke alle

hy ook kinderen heeft gekreegen , die hem meeft alle , en wel inzonder-

heyd de laatfte , Pipmus , heel flecht zyn Uitgevallen: (a) gelyk als de *'*',"£"

Schryvers aan zijne Dochters ook niet veel eerbaars nazeggen , om dat B*wi,

hy haar niet by tyds uytgetrouwt heeft gehad, (b) Op dat ik de Hifto-

rie van zyne Dochter Imma, met den geheimfchrijver Eginardus , nu al-

hier niet gedenke, die hy hierna, toen zy den Vaader ontmoetten, wee-
der eerelyk hadde moeten maaken. (V) Van de eerfte twee byzitten ver-

zeekeren de meefte oude Hiftorie Schryvers , en zetten daar noch by

,

dat 'er van die beyde onechte Zoonen zijn geweeft , de eene genaam

c

Drego , een BiiTchop te Metz , en de andere Hugo , een Abt in Vrank-
ryk. (d) "Zijn derde Zoon , Pipinus , is noch eyndelijk weegens zijne

weederfpannigheid , in een Kloofter geftooken. (Y) En om deeze reede

zeggen nu de Papiften, dat Carolus den echt door deeze byzitten heeft

bevlekt, (f) Maar waar teegen andere weeder de Frankijche jaarboeken by
brengen, en teegens die kïaaregetuigeniiTen echte vrouwen daar van wil-

len maaken. (g)
5. Men roemt ook gemeenelijk zijne gevoerde oorloogen , en die daar °™ !^e

r

"
l

door gefchiedde vermeerderingevanhetK.yk,en vandenGodsdienft. Ge- degroo».

lijk als men dan wel acht zwaare oorloogen telt , die hy heeft gevoerti

gelyk als teegen de Longobarden, Saxen , Hnngaaren, Saraxzpien, Sla-

voonen, en Deenen. enz. (h) Doch men gedenkt daar niet by, hoe veel

onfchuldig bloed daar in wel vergooten is , en hoe veel 1 00000. arme
Heydenen , inzonderheid in den 3 3 . jaarigen oorlog teegens de Saxen ,

Vvv 2 daar

{s) Catolus M. lib. 1. de Imag. c. 6. (t) Turpinus & ex eo Sabcllicus Enn. ux. lib. 8.

(h) Hüru in Chron. M. Belg. p. 41. Otto Fnlingcnf. v. c. 31. (x) Turpinus 1. c. (y,) Idem.

(z.) Aventinus lib. 1 v. Mutius lib. ux. Chrmi. Gcrm. P. ^Emilius 11. Hiii Franc. (a) Bra-

fchius de Monaft. Gcrm. {b) Aventinus 1. c. Cranzius lib. 1 1. (c) Wolffius To. 1. led.

memor. Cent. ux. p. 109. Crulius de nocte c. 4. p. 207. {d) Chron. M. Belg. p. 39. (e) Ibid.

p. 42. (f) Baronius Ann. DCCCXIV. n. 63. Spoudanus Arm. codem. p. S- Q?) Natalis A-
lexandcr To. xv. H. E. c. 7. art. 1. (h) Eginardus & rcliqui.
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I»r daar wel zyn omgekoomen , waar teegen die gewaande nieuw-bekeerde

.Je cm. niet eens té reekenen zijn. De oude Hiftorie Schryvers nu konnen de
grouwelijkheid onmoogelijk niet verzwijgen , wanneer het den naam

oroi.we. heeft , dat Carolus als een onweer , alles in Saxen heeft verkeert , (i) en met

de bekeef vuur en zwaard verwoeft. (k) De Saxen hadden eerft na veel moorden en

sT«n" oneyudelyke neederlaagen het Chriftelyk geloof moeten aanneemen. (I) Hy
had met het zwaard, als een yzere tong, die met het weederfpanmg bloed

nat was geweeft , het geloof van Chriftus dapper gepredikt, als een nieuwe

Apoftel. (m) En wat van diergelijke goddelooze en onchriftelijke be-

fchryvingen der barbarifche grouwelijkheid meer is. Waar by men zoo
veele dwaaze moordenaars en waaghalzen noch voor Helden uitgeeft

, ge-

lyk die onder het heyr van Carolus geweeft zijn, die de menfehen alshooy

afgemaayt , als kleyne gebrande voogeltjes aan haar fpies gefteeken , en daar
aanhadden laaten lillen, (n) Waar in evenwel de zoo genaamde Chrifte-

nen, noch een grooten helden-roem zoeken , en het onder die daaden
reekenen , waar door het Chriftendom voortgepland was. Eeven als

of Chriftus bevoolen hadde, 't Chriftendom doorbloed, moorden roof
uyt te breiden. Zoo geheel verre is men , zoo wel als die oude huyehe-
laars, van alles, ook van de eerfte grond-ftellingen derChriftelijkeleere,

afgeweeken. In de andere gefchiedeniflen van zijne oorloogen , maaken
wuakgie- ook de Hiftorie Schryvers van zijne wraakgierigheid heel veel gewag. Als
r'° lc

' wanneer hy, om de dood van een eenig Man , Witzans , Hartog der
Abroditen, die de Saxen in den flag gedood hadden, van deeze over de
30000 Man in eene reys had laaten neederhouwen.(V) Diergelijke grou-
welijkheeden wierden 'er nu noch veel meer , onder voorwendzel van
voortplantinge des geloofs, in 't werk gefteld. Ik wil nu, om de kort-

heid , hier maar de Saxifche oorlog een weynig befchrijven.

oorio2 6. In 't Jaar 772. wierd op de t'zaamenkomft te Worms , den oorloo-

s/xe".
e

teegen de Saxen beflooten, en alzoo ^.jaaren lang, tot op het Jaar on-
zes Heeren 804.. met onbefchrijvelijke bloed-vergieten , gevoert. De
Schryvers leggen nu wel de meefte fchuld op de Saxen zelfs , welke ook
zoo dikmaals in der daad op nieuws onruft aanvingen. (V) De goede Key-
zer wilde hen , na de verkeerde wyze van bekeeren van dien tyd , den
Chnftelyken naam opdringen , eer zy noch onderweezen , en daar van
overtnygt waaren. Daar en booven zmerte het de arme Heydenen vry

Bno^nj zeer, wanneer de Chriftenen, die zich roemden een zachtmoedigen en
chniie-

1

" weereld-verfmaadende Jefus te dienen , niet alleen zoo grouwelyk met
hen omgingen , maar ook hun fchatten en goederen roofden en wegnaa-
men, wat zy maar krygen konden: Ook heeft Carolus een on befchryve-
lyke fchat van goud en zilver , in hun voornaamfte Godshuys , by de

iimenfïui. Imienfaul , gevonden , en tot groote ergernis en verdriet der Heydenen
alles weggenoomen. (^) Als hy hen nu ook machtig geworden was , heeft

hy hen niet als een Vader , door de behoorelyke middelen , met liefde en
zachtmoedigheyd, tot het geloofaangevoert , maar met geweld gedwon-
gen, en met roeden afgevordert , dat zy Chriftenen zouden worden,ja hy
heeft van allen een eed genoomen, waar door zy belooven moeften , hun vry-
heyd en alles te zullen kwyt zyn, wanneer zy van Chriftus en Carolus ("zoo

ftelde hy die beyde te zaamen) afweeken. (r) Gelyk nu de Barbaaren
in hun blindheyd weynig wiften , wat eed of Chriftus was , en ook wel
merkten, dat het Carolus alleen om hun goed en vryheyd te doen was>

zoo
(i) Chron. M. Belg. p. 40. (k) Perfona TEt. vi. c. 3S (l) Ibid. (m) Perfona 1. c. c. 38.

(») Aventinus 1. c. (o) Monachus Egolifmenfis. (p) Eginardus &c. (q) Auöor vits Caro-
li ap. Pithceum. Henricus de Hervordia ad auuum Conftaiumi xxxi. (r) Chronicon M. Belg.

p. 40.

nen
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zoo hielden zy het waarlyk voor een lichte zaak , hun eed teegen hem £c
weeder te breeken. Van daar koomen de vertellingen der Schryvers, utÈM.

dat de Saxen het verfprookene niet gehouden hadden , dat zy het

Chriftendom zouden aanneemen , en den Kooning gelooven : (j)
gelyk als het te vooren heette, dat zy uyt vreeze belooft hadden , Chri-

ftus en Carolus onderdaamg te zyn. ('t) Carolus had hen als een nieuwe

Apoflel, met yzere tongen (zwaarden) die van het bloed der weederfpannt-

gen gedroopen hadden, het geloove van Chriftus gepreedikt. (u) (Voor
welke Predikatie zich een ieder gaarne bedanken zoude.) Ja de Saxen
hadden naauwlyks de Priefters, en dat met loutere dwang willen onderwor-

pen zyn. (x) Waar op ook die oude vaarzen mikken : (y)
Tandem Wedekind captivatur ,

llico & baptizatur

Sacro fontis fiumme

,

Et infde folidatur.

Dat is,

Op't laaft word Wedekind gevangen, en terflond

Met heyltg vogt gedoopt , en m 't geloofgegrond.

En eyndelyk vind men ook, dat Carolus eenige door gefchenken bekeert

heeft, daar de dreygementen niets wilden helpen. Qz)

7. Het is openbaar, dat de Munnikken en Paapen daar by veel erger- w««m.

lyke dingen voorgenoomen nebben. De nieuwe ingezette Bilichoppen, dem.r-

van welke hier na volgen zal , lieten zich van Carolus ten dien eynde
choppen "

weerbaar maaken , en met weereldlyk geweld voorzien , op dat zy de
arme lieden onder hun tyrannifch jok konden houden. (#) Want Caro-

lus fchikte een zwerm van zulke luyaarts in Saxen, die als bloedzuygers derbe-

'

op dat arme volk aanvielen, en. door tienden en andere belaftingen uyt-
keerder$'

zoogen : die ook niets minders dachten , als hoe zy hen in 't Chriften-

dom mochten gronden, waar in zy zelfs ook blind waaren. Daarom
moeft Carolus haar ten gevalle, onder anderen, aldus in de voorrechten

der Breemfe Kerken zetten, dat hy hoopte, dat hem voor zijn verdienfle

het eeuwige loon gegceveu zoude worden, dewyl hy de Saxen aan Chriftus

en zijne Priefteren onderworpen had , dat zy van al hun vee en vruchten,

en van alle akkirbouw hen de tienden zouden geeven, en dat zoo wel armen
als rijken na de voorgejchreevene canomfche ordwantien het haare betaalen

zouden. Andere aanmerkelijke omftandigheeden hier by moet ik over-

flaan. En op deeze wyze hebben toen ter tyd de Paufelyke Priefters alle

de Saxijche volkeren , aan deeze en geene zyde van de Wefèr , gelyk ook het

befte deel van de Slavoonen, Wenden, Hungaren, enz. onder hunjok gekree-

gen. Nadèmaal ook deeze arme Heydenen van hun Heydenfche Priefters

gewoon waaren, dat zyhen in alles geloofden, ert alles meede deelden,

dat ze hadden, als die hen voor de befte vrienden en dienaars van hunne
Gooden hielden , zoo maakten deeze Pausgezinde Priefters dit wel tot

hun voordeel te krygen : en 't viel hen dan licht , .om het arme volk de

achtbaarheyd van den Paus en de Biflchoppen in te planten , en alzoo

hen allen tot ilaaven te maaken. Van de ftichtingen zal hier na volgen.

8. Na deeze aanmerkingen van Carolus , moet ik kortelyk de overige

verregtingen van de andere Keyzers in kerkelyke zaaken verhandelen.

Vnor alles moet men weeten , dat het na de dood van deeze Keyzer in

't uytterlyke in alles zoo wel niet gevolgt is. (V) Dog dat laate ik voor

Vvv 3 de
(s) Monachus Engolifm. p. 257. [t) Idem p. 256. («) Perfona 1. c. (x) Woltcrus Chron.

Brem. p. 13. (y) Chron. Mindenfe p. 5-5-1
. (*] Albinus ep. 18. ap. Uilèrium in epift. Hibern.

p.49. («) Cranzius proaem. Metrop. (b) Woltcrus Chron. Bremen. p. 22. (t) Regino Fru-

micnfis.
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J»« c
de Staatslieden óver. Van Ludovicus Pius is voor eerftzeeker, dat hy

tot cm. een heel goed en vroom Heer is geweeft , wiens goedhcyd de boozen

,

t-udovicus inzonderheyd de Geeftelykheid , ook boovenmaaten misbruykt hebben

:

zyn en of hy de grouwelen van dezelve wel gekent , en veel daarvan merke-

hl?d.

m
" lyk afgefchaft en verbeetert heeft , 't geen men nog uyt zyn capitulare

B«och« z *et ' zo° k°nde hy echter tot zyn oogmerk in alles niet koomen. Want
reforma- hy kreeg met de bezochte Reformatie deeze , inzonderheyd in Vrank-

ryk, zoo zeer op den hals, dat hy ten laatften niet een uur ruft meer had.

ya"de
,g 'nB Want de Geeftelykheid hitfte zyne eygene kinderen teegen den goeden

Geeiteiyk- Keyzer op, waar by de ftookebrand Ebbo , Aartsbifïchop van Rheims ,

was, en vermoedelyk ook de Paus Gregorius de IK zelfs, met de voor-

naamfte Biflchoppen uyt Frankrijk , welke een Synode in 't Jaar 833.

^z«.
af

" teegen hem hielden , en hem t'eenemaal van het Ryk afzetten , zeer

plaagden , en in een kloofter ftaaken , daar zy hem daagelyks kwelden

,

en byzonder de Bifichop Ebbo , veel moetwilligheid teegen hem bedreef,

doch alles onder fchijn van gerechtigheyd. Waar by het hem dan ging ,

gelyk het alle Reformateurs t'allen tyde van de goddelooze Geeftelyk-

heid gegaan is : daar en booven heeft hy ook zeer veel verdriet en onge-

mak moeten verduuwen, niet teegenftaande hy den Paus meer als teveel

geviert hadde. Wat hy teegen Bernardus , en zyne moetwilligheyd in

Itahe , voorgenoomen heeft, insgelyks ook teegen de Swaaben, Slavoo-

nen, Saxen, en andere oproerige volkeren, dat mag hy meer uyt nood
en overreedinge van andere, als uyt eygen drift gedaan hebben: dat zoo
veel te eerder te gclooven is , dewyl hy zig egter teegen zyne ontaarde

ijkheid. Zoonen zoo verzoenelijk getoont , en de andere weederfpannigen hun ke-
ven , goederen , en alles weeder gefchonken heeft , fchoon zy al op het

grouwelijkfte met hem gehandelt hadden. Verders roemen de Schryvers
Godvrug. zyne godvrugtigheyd zeer , en verzeekeren , dat men hem eer voor een
t,g ey

' Priefter , als een Kooning aangezien heeft , en zy konnen ook daar neevens

zyn yver teegens het verval der Geeftelijkheyd niet laaken : alleen dat

eenige meenen , dat hy al te zeer aan het zingen , bidden en leezen ge-

bonden was, alzoo dat hy daar door de regeeringe vergeeten , en zyne
Raaden al te veel vertrouwt heeft. Welke klagten licht daar van daan
koomen, om dat hy de Paapen en Munnikken fcherper bejeegent , en

meer in in 't ligt geftaan heeft, als hen lief en voordeelig zyn mogt. (d)

Hy is gefturven in 't Jaar 840.
Lothaiius. 9. IsJa zyn dood volgde op hem Lotharius, dog zyne broeders Lode-

zynonge- wyk en Kaarel waaren daar niet meede te vreeden , gelyk het onder on-

Chriftenen toegaat, en vingen neevens Pipmus , hun geftorven broedersofte

geering.

Pipinus zoon , een bloedige oorlog met hem aan. Daar dan in 't Jaar

841 , zoo een grouwelyke flag gelchiede, dat beyde de partyen by naai

hun volk verlooren , en Lotharius wyken moeft : Dog die echter niet ftil

zat, maar nog eens flag leeverde , tot dat het eyndelyk vreede wierd ,

en Lotharius Keyzer bleef. Maar kort hier na kreeg hy met de weeder-

fpannige in Italien te doen. Daar de Paus gaarne van hem ontflaagen was
geweeft , en de Griekfche Keyzers hierom weeder daar heen gelokt hadde.

Teriwc de 7 zulke beroertens wierd de Keyzer eyndelyk de regeering moede , en
Kroon, dankte dezelve in 't tiende jaar af, na dat hy met zyne broeders en an-

deren zoo vergeefs daar om gevochten had. Maar hy wilde zyn gewee-

ten daar meede ftillen, dat hy in 't Jaar 855 in 't kloofter ging , waar

in

(d) Vid.Theganus in Vita Lud. Pii ap. Pithoeum. Nithardus ap. eund. p. 433. Anonymus in

Vita ibid.p. 336. Aimoinus lib. v. c. 14. Flodoardus Hiü. Rhera. Sigcbcrtus An.DCCCXXXÜ.
feqq. Marianus Scotus. Octo Frilingenf. V.c.32. feqq.
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in hy kort daar na ftierf. (e) Het Ryk gaf hy aan zyn zoon Loodewyk ]"[

de tweede over , en de andere twee, Carolus en Lotharius, eenige andere lot CVI

deden. Die wierd als een goed en verftandig Heer geroemd > en had al- a" nl"
cuS

tyd in halten werk gevonden, voornamentlyk met Adalgifus , die aan de

Grieken een goed deel daar van verried, en nog daar en bcoven den Key-
zer met lift daar toe bragt, dat hy hem niets wilde toegeeven. Van wel-

ke eed de Paus hem naar zyne aangematigde magt vry iprak. (() Onder-
tuflehen ftierf hy zonder kinderen , en het gevegt over de kroon ging

weeder aan. Want Carolus de tweede of Calvus , zoon van Ludovicus Car °' us ix -

Pms, kwam hudovicus Germanicus te vooren , verjoeg zyne zoonen Carolus

Cra(Jus enCaö/öw^«»«^,enalzooftreeden beyde de broeders, met onge-

looflyke fchaade hunner onderdaanen , om dat Keyzerryk. Ondertuf-

fchen, fchoon Ludovicus het land van Carolus jammerlyk overweldigt

had, trok deeze echter naar Italien, liet zig te Rome kroonen , na dat

hy den Paus, met groote gefchenken, daar toe bewoogen had. Als nu
Ludovicus gefturven was , en Carolus Calvus louter bedrog in den zin

had (gelyk hy zyn onruftig en wankelbaar gemoed, door alle zyne be-

dryven, ook t'eenemaal door de aangenomene Griekfche klceding, te ken-

nen gaf} vertrouden hem de Dmtfchen gantfeh niet , maar overvielen

hem , en namen hem by na alles af ; Crajfus vervolgde hem boovert

dat in Italië , daar hy te Mantua, van vergif, ftierf, 't geen hem een Jood
gegeeven zoude hebben, (f) Zoo ellendig ging het onder de Chrifte-

nen , ja onder de aldernaafte bloedvrienden ,toe: die echter by allegrou-

welen, van hunne zielzorgers, zaalig gepreezen wierden.

10. Ludovicus de derde , van zyn zwaare fpraak Balbus genaamd , re- j^ ™"?

geerde naaulyks twee jaaren, en ftierf in Italien, daar hy in een aantocht, bus.

teegen eenige Itdiaanfche Heeren, beezig was. Waar op terftond Cato- caroi..s

lus de derde , of Cra (Sus » zich liet kroonen , en na de dood van beyde C r><r°3,

zyn broeders gantfeh Duytsland , gelyk ook na Lodewyks en Carolowans

dood, Vrankryk te regeeren bekwam. En hoewel hy zeer machtig wierd, 1

zoo konde hy echter den inval , der Normannen , in zyne landfehappen,

niet weeren. Ja hy moeit eyndelyk gantfeh Normandyen inruymen, waar

over de meefte flegt met hem te vreede waaren. Daar by kwam , dat hy
een BiiTchop van ^ercelli, Lcuitvardus , defchuld gegeeven heeft , als

of hy zyn gemalinne Richardis , mishandelt hadde : en alzoo hy krank

wierd, dwong men hem, dat hy in 't Jaar van Chriftus 888 , het Ryk
aan Amulphus of Ai noldus , de onechte zoon van Carolomannus*, moeft p^"

1 "

overgeeven. Waar op hy in zulken armoede geraakte, dat hy ook, om
zoo te fpreeken, aan brood gebrek had , en in de hoogfte ellende ftierf.

Dat voor hem zonder twyffel beeter is gewceft , als wanneer hy in volle

Oruoce.

overvloed en onbekommertheid was heen gefturven. (g) Ondertuflchen Nakome-
o vb J lmoen vao

moet men van het oordeel Gods niet overflaan , wat een Schryverby zy- K««ide

ne Hiftorie aanmerkt. Na de dood van Kaarel de groote , begon het haaff

met het geluk van zyne nakoomelingen , die by na op de hoogjle top ge-

Jieegen waaren, te verminderen , als wanneer met alleen hun heerfchappy

,

maar ook hunne ge(lachten ,a(naamen , ja zoodanig, dat eyndelyk , deeze Ar-
nulphus alleen maar bekwaam was , om de regeering te aanvaarden, (h) Doch

hy
(e) LcoOfticnfis. Chron. Caffin. lib. i. c. 27. Nithardus l.c. 1. 1 1. t li.iv. Regino lib. 1 1. p.

5-4. feqq. Gaguiiius lib. v. Hift. Franc. c. i . feqq. P. iEmilius lib. 1 1 1 . cap. 25-. Sigcbertus Arm.
DOCLXXV. Volaterranus lib. in. Otto Frilingenf. v. c. 24. Blondus Sabellicus. Appendix
Viétoris &c. (f) Idem. (g) Regino Ann. DCCCXXCVII. Godfridus Viterbienf. Chron. p.

17. Otto Frilingenf. vi. c.8! Marianus Scotus A. DCCCXXCII. Sigebertus A. cod. Aimoinus
v.c.40. Marianus 1 Polanus. A. DCCCLXXV1I. Vincentius Bellovacenl'. lib. xxiv. fpec.c. 44.

Flodoardus lib. 11 1. c. 12. &c. Gaguiiius v. c. 1. P.iEmilius lib. III. c. 2$\ Heim. Contradus.

p. 131.&C. (h) Regino lib.-u. pt.bSoj

i
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hy leefde in volle onruft, om dat de Barbaaren , het Ryk aan alle kan-

ten verzwakten, en hy Rome zelfs van de vyanden bevryden moeft -

y hy
kwam door een grouwelyke kwaal te fterven , waar door hy leevendig

verrotte, (f) Waar op hem zyn zoon Lodewyk in 't Jaar 899 volgde,

met wien , na een twaalf jaarige regeering , de Carolmfche ftamme , in

Duytsland, ophield, (k~) en alzoo niet veel over de 100 Jaar, had koa-

nen heerfchen.

11. In 't Ooften, zag het 'er nu ook naar het uytterlyke, zeer ellendig

uyt , gelyk wy van Irene booven vernoomen hebben. Haar navolger Nt-

cephorus was een tyrannig, gierig en boos menfeh, die de booze Chrifte-

nen een rechte geeflel was , en met onmaatige fchattinge zeer bezwaar-

de. (*) Zyn zoon Stauracius , moed van de regecring haaft afftaan, en

in 't kloofter gaan, waar op Michael Rangabe volgde, maar die was zeer

ongelukkig, en liet zich tot alles bepraaten, derhalyen moeft hy ook al

meede in 't kloofter , daar Leo Armenius hem in dreef. Deeze heeft

taamelyk gelukkig geregeert, en de Bulgaaren zeer kleyn gemaakt. Dog
Michael Balbus , leyde hem laagen , die daarom verbrant zoude ge-

worden hebben , maar het wierd hem weeder vergeeven. Hier tee-

gen maakte hy nog dat Leo doorfteeken, en hy zelfs Keyzer wierd. In

zyne regeering was de Geeftelykheid met hem gantfeh niet te vreede, en
noemde hem nu een Jood, dan een Manicheeër. De oorzaak was , om
dat hy verbood , eenig beeld, heylig te noemen , aangezien deeze naam,
God alleen toekwam. Van daar kwam hem de vyandfehap, om dat hy
hun bygeloof , niet in alles toeviel. Onder de overige Keyzers, naa-

mentlyk , Theophilus , Theodora , en haar zoon Michael , Bafilms , Ma-
cedo , en Leo de Wysgeenge , is het ook meeft verwert, en dikmaalsmeer
als Heydenfch toe gegaan , al het welke te verhaalen al te wydloopig zoude
zyn. Daar de Hiftorie van den laatfte byzonder aanmerkelijk is, die van
een Monnik, Santabarenus , by den vader Bafilius gelaftert , dog door
een Papegay voor onfchuldig verklaard wierd : waar by altyd veele on-

chriftelyke boosheid meede ondergeloopen is. (T)

12. Vorders moogen andere de tyden van Kaarel de groote , en vol-

gende, voor gelukkig pryzen, zoo zy willen : echter zyn zy, naar den
uyterlyken ftaat, ellendig genoeg geweeft, byzonder weegens de barbaa-

rifche invallen. Naaulyks had Kaarel, de Sarazynen , een weynig van
Vrankryk, afgehouden, of zy braaken hier na te meerder in Italië ,

c

Sar-
dinië , Corfu , en elders in > maar in Spanje bleeven zy heel vaft zitten.

(rn) De Hungaren , welke van te vooren nog niet bekend waaren geweeft,

wierden door een heel geringe oorzaak bewoogen , om in 't Ryk te val-

len, daar zy zoo veel hondert jaar, eenonbefchryffelykefchaade gedaan

hebben. De Keyzer Arnulphus ,eyfchte haar op teegens een Moraavifche

Vorft , Zrs:entewald , waar over de Schryvers met reeden yveren, dit om
een menfeh te dempen, gantfeh Europa, hierna in zoo groote onruft ge-

field is geworden : (ri) Maar zoo ftrafte God, de gerufte huychelaars en

afgevallene onchriftenen: dieonderden naam der rechte leere, echter nog
alle moedwil en grouwelen bedreeven. Verders als de zoonen van Ludo-
vicus Puts, om eer en heerfchzucht , erger als Barbaaren met den ander

vochten, naamen de Noormannen of Deenen , een wild en woeft volk ,

deeze geleegenheid waar, en ftroopten eerft aan de Zeekuftenvan/^vzft^-

rijk , en Duytsland. Hier na drongen zy altijd verder in , en verheerden

de
(i) Iidem & Luitprandus I. c. 8. Sigebertus. Otto Frifing. Viterbienf. 1. c. Urfpersienf An.

888. Hcrm. Contradus A. 890. Lupóldus Babcpcrgcnf. c. 4. 1. c. (k) Zonaras. (*; Zonaras.

(/) Idem. Curopalates. Cedrenus. (m) Luitprandus Ticinenfis lib. 1 . c. 7. (*) Idem & Rcgi-

110 I. c. 2. Flodoardus.
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de befte landen daar in op een tocht , beleegerden zelfs Parys , en óver- I«ï"

ftroomden dikwils onvoorziens alles j gelyk een watervloed : (0) Waar to^esi.

meede zy dan de tyranny der Franken , teegen de Saxen begaan , wilden
wreeken. Zy maakten het ook in andere koninkryken , byzonder in £0-
geland, niet beeter : 't welk de Hiftory Schryvers uytdrukkelyk de over-

groote zonden en boosheid der Chriftenen toefchryven , waar voor zy
van deeze Barbaaren , regtrnaatig geftraft zijn. Q>) Welke flimme ga-

ften , daar dan ook zoo vaft in neitelden -, dat zy haaft daar op gantfeh

Engeland, en een fchoon ftuk van Krankryk, naamentlijk , Normandie ,

in behielden.

12. Maar wat men van de bekeering der Heidenen nu by te brengen GewimüS
J (J J C3 ocket rins

heeft , is even als met de voorige geichaapen. Een goet deel daar van is derHey-

booven by de Saxen onderzogt geworden: waar by ik ook nog dit voege ,

dat Keyzer Kaard de groote , na dat hy de Saxen, alzoo tot den Chrilten

naam, met geweld, gedwongen had , dezelve ook met andere ftraffen

en dreigementen daar by had willen behouden , en dit alles , gelijk wel
te denken is , op 't aanmaanen van de Geeitelijkheid. Daarom maakte
hy niet alleen de Biflchoppen met weereldlijk geweld voorzien te zijn,

en alzoo ontzaggelijk, maar hy ftelde ook een grouwelijke Inquifitte , of ""i»'^
'

onderzoeking, en ordentelijk geregt in, waar in met de arme menfehen,

die men voor afgedwaalde aan gaf, zeer flegt gehaudelt wierd. (q) Dog
na dat nu de Chriften naam, en waarlijk alleen de naam, van dit magti-

ge volk alzoo aangenoomen was, zaagen de Biflchoppen altijd, hoe zy
de nabuuren ook by mogten koomen. Daarom begaf zig ontrent het Jaar

826 Anjganus, een Munnik van Corbey ,by de Veenenen Sleeden ,waar £""?'• e^
by men den Kooning Har aldus , op zulken wyze tot den Doop bepraa-

te, dat hem Keizer Lodeuyn , weeder aan zijn rijk hielp , daar hy uyt

gedreeven was. En alzoo moeft nu Anfgarius, dei- Deenen en Siveeden, Anr&uius,

Apoftel heeten, die ook hier na tot vergelding de eerfteBifl'chopte 7/^;//-

bnrg wierd gemaakt. (r) Daar na is inzonderheid by de bekeering der

Bulgaaren, een zeer machtig volk, het volgende aanmerkelyk: daaron- Bulgaaren.

der waaren veele te vooren Chriftenen, dog Photimaanen, geweeft, ge-

lyk men niet zonder grond gelooft. (V) Nu hadden de Grieken , altyd

met hen te ftryden , en kreegen in deeze eeuw , de Zujler van der Bul-

gaaren Kooning gevangen, welke van den Keyzer Michael de derde ,eyn-

delyk weeder vrygelaaten wierd, en die daar op den Broeder tot het Chri-

ftendom bewoog. De Keyzer maakte dit ook in 't Jaar 866 aan den Paus

Nicolaas de eerjle , bekend , en liet de Bulgaaren f door zyne Afge-

zondene onderrechten , en aan den Roomfchen ftoel wyzen. Dog kort

daar op ontftond een ergerlyke oneenigheyd tuiïchen den Paus Adrianus on«nig-

de tweede, en den Patriarch van Confiantinopolcn , Ignatms , om dat een vèr.

ieder zig dat regt over deeze lieden aanmaatigde, en geen van beyde de par-

tyen wilde zWigten : tot dat eyndelyk de Bulgaaren zelfs , de tyrannye

van den PaUs bemerkten , en hun Paapen, over hals en kop wegjaagden.

Waar over deeze nog veel verbitterder op de Grieken wierden, (tj Hoe,

fchrikkelyk nu deeze grouwel,al hetarmevolkteruggeftootenen dooien-

de gemaakt heeft , is van zelfs klaar , en geeft een zeekere proef, wat

van de bekeeringen van deezen tyd te houden zy.

14. Wat verder van de Slavoomfche volkeren in Poolen, Boheemen , siavooneB.

I.Deel. Xxx Mark-
(0) Craniius Sax. 11. c. 27. Regino. Sigebertus. An. 838. (ƒ>) Matthxus Weftmonalk-

rienf. An. 838. (?) Crarmus lib. 1. Metrop. & Sax. Iib. 11. it. Chron. (r) Idem Meer.

iib. 1. c. 19. feqq. Helmöldas. .Saxo Grammaticus. Jo. Magnus. (s) Blondus. Platina in

Nicolao. 1. Sabellicus Enn. ix. Iib. i.Nauclcrus gen. 29. (t) Analtalïus in Adrianu 11.

Platina Synodus nx. üccutnen. pfssf. Zonaras & To. Concil.



KERKELYKE IX. Boek\

DCCC.
toe CM.

Methodius

Cyrilhis.

De Moe-
derlpraak

in hun
Kerken
toegelaa-

J

ten.

Ofde
Hun^aaren
toenmaals
bekeerd
wierden.

Jooden
toeibnj

53°

Mdrkfelders, &c. gefchreeven word , als waaren zy op deezen tyd ook
Chriftenen geworden, is niet, als maar van hec begin, waar. Borivonus-

bragt Methodius eerft uyt Markenfeld in Boheemen , liet zyn gemalin en
kinderen van hem doopen, echter durfden zy nog geene kerken (lichten

:

waar uyt de flechte aanvang te zien is j tot dat allengskens het barban-

fche volk meer toegevallen is. Gelyk dan bekend is , dat de gedachte

Methodius en Cyrillus geordineert hadden , dat men voor de Slavoonen
,

den kerkendienft in haar eyge moederlyke taal zoude houden , nademaal

ook zelfs Nicolaas de eerjie , daar in verwilligt heeft. Waar by men voor-

geeft , dat 'er van den Heemel een (tem gehoort is , dat alle geefien den

Heere hoven , en dat de lof -van alle tongen hem belyden! Dat alzoo deeze

natie niet met het algemeene jok van den Paus bezwaart geworden is ,

daar hy anders de anderen door zyn Latynfche fpraak, nog meer tot aan-

dacht wilde verbinden, (u) Eyndelyk roemen ook eenige , hoe onder

Carolus de groote , al een deel van de Hunnen en Avaaren , (die de ftani-

vaders van de Hungaaren waaren) bekeert geworden was , zoo veele van
hun, naamentlyk , in Opper-Hongaryen , Zeevenbergen , Moldavien,

en JValachyen , toen ter tyd gewoont hebben. (V) Maar die hun volgende

en teegenwoordigeeenigzins aangeroerde en ongehoorde djaden inziet, zal

hen naaulyks voor menfchen ,-ik laat ftaan voor opregte Chriftenen, aan-

zien , daar mogen wel eenige van haar bezogt hebben de leer onder hen voort

te planten , dog zy hebben naar de gefchaapenheyd van die volkeren , flegt

gehoor gevonden. Want nog wei 200 Jaaren hier na, is eerft van den
aanvang des Chriftelyken naams, iets by haar te zien. Even gelyk ook der

Mofcoviter Chrijlendom , tot de volgende eeuw behoort. Van der Joo-
den toeftond valt ditmaal ook niet gedenkwaardigs te melden , buyten

dat die onder de Chriftenen zeer ellendig is geweeft. Dog een zeeker

Schryver zegt , dat de Keyzers 'm 't Oojien veel van hun door geld be-

woogen hebben , dat zy Chriftenen wierden : maar of dit de rechte weg
is , om uyt Jooden , Chriftenen te maaken , laat ik aan een ieders oor-

deel, (y)

(u) Jo. Dubravius lib. iv. Hift. Bohem. iEneas Sylvius. Sigebertus. Cromerus. Matthias de
Mièchovia. Aventinus iv. (x) Idem. (_yy Zonaras p. 91.

HET TWEEDE HOOFDSTUK.
Van den iniuendigen toeftand der Kerken.

§• 1.

De Pauïen
2yn niet al-

leen boos
geweeft.

HEt is nu verder byna onnoodig van de boeve-ftukkenderPrf«/è» veel

te zeggen, dewyl uyt de voorige, zoo veele , ja ontallyke getui-

gen, dezelve zoo klaar als de Zon zyn. Dog men moet ook niet altyd,

by overdenking van 't verval in de Chriftenheid , alles op den Paus al-

leen fchuyven: nadien de Hiftorien in 't gemeen, en de booven verhaal-

de handel der Franfche Bijfchoppen genoeg beveiligen , dat de overige

Geeftelijkheyd eeven zoo weynig deugd gehad heeft. En wat behoeft

men veele bewyzen , daar de Pausgezinde Schryvers zelfs , na de tyden

van Kaarel de groote , de uytterlyke verdorvenheyd gaarne en met ern-

ftige woorden beveiligen, en noch daar en booven groot maaken? Hoe-
wel ook niet te loochenen ftaat, dat wel meenigmaal eenige van natuu-

«oom. re oprechte lieden daar onder moogen geweeft zyn. Gelijk men van Eu-
genius de tweede vind , dat de Keyzer Ludovicus hem gebeeden heeft

,

dat

Een
wat vroom
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dat hy zyn zoon Lotharuts na Rome wilde zenden, en aldaar laatenher- Ja

c
vormen , devvyl alles door de boosheyd der Biffchoppen bedorven was. ™ c»i

(V) Het geene een ander van de onverzaadelyke eer- en geld-gierig-

heid , en andere bedriegeryen der Paujen , zelfs uydegt. (V) Wat nu noch
van bygeloovigheyd en andere kvvaade zaaken, van deeze en zyrfs gelijken,

voor goed gekeurt en toegelaaten is geweeft, zulks moet men wel meeft

aan de algemeene duyiternis hunner tyden toefchryven. Ondertuflchen

is 't ook zeeker, dat men grouwelyke voorbeelden van haar vind. Het
is booven verhaalt, dat Gregorius de vierde , teegen den goeden eerely- Boosheid

ken Lodeivyk dé vroome ,zyne eyge zoonen,heeftopgehitft,enindewee- ^"dT8 *

derfpannigheyd onderhouden , die daarom langen tyd in haar Leeger is
v 'erd"

gebleeven , daar over de ouder Vader ook zeer heeft geklaagt. (V) Zoo
dat hy dan ook alle-moetwilligheeden en fmaad , van de Zoonen teegen

den Vader, door de vingeren heeft gezien <, en daarom van eenige God-
vrugtige Franfche BiJJ'choppen, weegens zyne meineedigheid en ongelijk,

beftraft is geworden, (d) Onder Leo de vierde , zetten eenige her begin

van de beroemde DenarmsPetri , ofvan de wyze, hoe in Engeland aan den Denarfus

Paus , van ieder huys, een zeeker ftuk gelds, een tijd lang, gegeeven EngëhSd.

moeit werden, welkers oorfprong men den Kooning Ethelwolphus toe-

fchrijft. (e) Gelyk men hem ook den oorfprong van het Feeft van de

Heemelvaart van Maria toeeigent , als ook andere nieuw gevondene
dwaasheeden

; gelijk hy ook ingefteld heeft , dat alle Priefters rondsom
zyne nieuwe geboude Stad , die hy Liomana noemd, barvoers gaan, en

afle op het hoofd draagen moeften. (f)

2. Hoedanigen handel de Pauflen Nicolaus de eerjle , en volgende, **?* met

met de Grieken, zoo wel Keyzers als Patriarchen , gedreeven hebben j ken/"

daar van zal hier na , by de Hillorie van Pholius , iets gezegt worden.

Den korte, inhoud is , dat deeze voor eerft van de Keyzer Michaël ,

gantfeh Sicilië tnCalabrie , als een Patrimonium Petriy of erfgoed van
Petrus, gevorderd, zich voor Opperhoofd van alle andere uytgegee-

ven, den Keyzer zelfs met de ban gedreigt, en daar en booven hem zeer

flcgt jrehandelt heeft : ook Lotharuts zelfs met den ban willen aantaft-De1 _

ten, enz. (g) Ja zijne eyge Hiftonen getuygen van hem, dat hy zig als

een God heeft laaten eeren , en aan de Kooningen en groote Heeren be-

veelen gedaan. (/?) En hier in volgden tie andere Pauflen hemvlytigna,

want van Adrianus de derde is het zeeker , dat hy een befluyt gemaakt

heeft, dat men voortaan, by de verkiezinge van een Paus, niet meerop ontrefc-

de uytfpraak van den Keyzer zoude wachten, (t) Niet teegenftaande teftSp

Leo de vierde, te vooren met Lothaitus , uytdrukkelyk het verdrag ge- JakSff
maakt had, dat diergelijke zaak altijd reegelmaatig,enalzoo in'tbyzijn

der Keyzerlijke Gemagtigden , waar aan de Paus den eed van getrou-

wigheid moeft doen, zoude gefchieden. (k) Het geene Johannes de nee-

gende ook hier na weeder vernieuwde. En zoo verkeert ging het onder

de overige toe , voornaamelijk onder Sergius en Stephanus , die by de

Papilten zelfs goddelooze menfehen werden genoemd. (/) Waar in hen

gcwiiïeliik geen onrecht gefchied. Mits deeze niet alleen alle inzettin-

gen , van zijn voorzaat Formofus , van geender waarde verklaarde, maar

ook zijn lichaam liet opgraaven, drie vingeren daar van afhouwen , en
Xxx 2 die

(n) Annaks Francici. Anonymus ap. Pythscum p. 382 (£) Aventinus lib. iv. p. 227. (c) Ai-
moinus v. c. 14. Vita Ludovici ap. Pithoeum. Chronic. Dionyfianum ap. Mornacum. (d) Gre-
gorius iv. cp.adF.pifc. (jallice in To. Concil. (e) Platina in Leone iv. Pol. Virgilius. (f) Ba-
rotiius. (g) Anallafïus 111 Nicolao 1. Annales Fuldtolcs. Flodoardus. Nicolaus l. in epift.

(h). Platina. Rcgino. (»') Platina. Sigonius Ann. 884. (k) Ivo Carnotenfis & üratiajitóss

(/) Baronius.
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J»« die in den Tyber werpen, (m) En alzoo is het ook de Roomfche Slaa-

tot cm. ven niet kwaalijk af te neemen , als zy fchryven : Dat men van acht

Panffen -van deezen tyd , niet als ergerlijke dingen vind , om dat zy alle

teegen eikanderen geiveefi zijn, en zonder ophouden met den anderen getw.ji

hebben. (») Ja van deeze grouwelen is het afgekoomen , dat hier na ge-

duurig de Pauflen de handelingen van hunne voorzaaten weeder vernietigt,

en van geen waarde verklaart hebben, (o) En die Pauflen hadden nu
ook op niet anders geüagt , als hoe zy de anderen mogten verdrukken

,

en zich zelven' groot maaken. (/>) En alzoo handelen de nieuwe noch
wat reedelyker, alsveele heedendaagfche huichelaars, wanneer zy de on-
deugd van hun Geeftelijkheyd niet altyd heel verbloemen of deugdelyk
maaken. Maar zy bekennen, dat de deugden en de lof der Pauflen toen

al zeer afgenoomen hadden: (^) Ja daar waaren aan het eynde van dee-

ze eeuwe op den Jioel van Petrus rechte gedrogten, en fchandelyke,eer-

vergeetene , en goddelooze gezellen ingedrongen, (r)
Hifiorie j. Hier van is dan geen verdere verklaaringevannoodenjbehalvendat

na Papiffiü de beroemde Hiftorie van Johanna Papijfa nog overig is, waar van kor-

telijk dit ftaat aan te merken. Veele oude beproefde Schryvers hebben
Gctuyse. gefchreeven , dat 'er ontrent het Jaar 854. tuflchen den tyd van Leo de
"m

aar

vierde en Benediflus de derde, een Vrouw , onder de naam van Joannes
de acht/ie } ontrent twee jaaren Paus is geweeft. Deeze was eerft in Mans
kleederen van haar Minnaar na Athenen gebragt , alwaar , toen ter tyd ,

de Hooge Schoole weeder in ftaat was. Van daar was zy na Rome ge-

koomen, hy hadde de Godgeleertheid geleert, en zich eyndelijk zoo be-

mind gemaakt , dat zy Paus was geworden. Naaderhand als zy met
iemand heimelijk gemeenfchap gehouden had, was zy in een ommegang
opentlijk van een kind verloft, daar zy voor St. Pieters kerk in 't Late-
raan wilde gaan. (V) Eenige ftellen nog deeze omftandigheyd daar by ,

dat men aldaar een Pilaar , tot een gedagtenis , heeft opgeregt ', voorby
welke plaats de Pauflen hier na niet gegaan zyn. (?) Van de bekende
ftoel mag ik niet zeggen, waar op men hier na aan de nieuw verkooze
Pauflen de kunne zoude onderzogt hebben , op dat men niet bedroogen
wierd , welke omftandigheeden echter de hoofd-zaak niet wegneemen. («)

Grond van Ondertuflchen is in 't algemeen hier by aan te merken , dat de gemeene
!in

ft
Ttel

" Jaarreekeninge, na welke men de Pauflen pleeg te tellen , veel te ver-

werd is , als dat men daar uyt zoude willen befluyten , dat 'er geen Paus

Johannes, tuflchen de gedagte beyde zittingen , zoude hebben konnen
zyn. Verders, fchoon in de gemeene uytgeevinge van de bekende Ana-
fiafius deeze zaak niet ftaat , zoo is evenwel van beroemde Mannen,
uyt oude handfchriften aangemerkt , dat deeze Hiftorie geheel ver-

minkt en onrecht uytgegeeven is. Booven dat is welaan te merken,
dat de Schryvers , welke deeze gefchiedenifle eerft hebben aange-

teekent, gantfch onzydig, en den Patijplyken Jioel anders toegedaan ge-

weeft zyn. (x) Want de andere , welke hier na met drift die zaak her-

haalt hebben , behooren hier niet , daar ook de Jooden zelfs diergely*

ken zaak groot maaken. (y) Maar die geene , welke het verzwygen,
hebben, of uyt vreeze voor de Paapfche tyrannye , die niemand looche-

nen
(m) Luitprandus lib. 1. c. 8. Platina. Synodus Romana. Baronius Ann. 897. n. 6. («) Ro-

levineius Fafc. Temp. p. 67. (o) Platina, (ƒ>) ünuphrius in Romano 1. (f) Genebrardus

ad Ann. 899. (r) Baronius Ann. 897. n. 4. (s) Marianus. Scotus. Martinus Polonus. Ra-
dulphus. Si^cbertus. Otto Frilingenf. Galfridus. Arthurus.Godefridus Viterbicnf. Engelhulius. A-
nonymus Compilat. Chronol. ap. Fiiberienfem. Joh. Parilienfïs. Chalcocondylas. Barlaamus.

Antoninus. Florentinus. Platina. Rolvingius. Petrarcha. Palmerius. Muntuanus. Fulgofus. &c.

(t) Theod. a Nicm. (3) Chalcocondylas. Platina. (x) Blondcllus de Johanna Papifla. Sal-

mafius. Freherus. (y) R. Abraham Zacuth.in Juchafm. p. 146.
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nen kan, zulks gedaan, of ook ,dewyl zy zelfs over deeze fchandelyke £ccc.

daad ziggefchaamt hebben , en die wel geheel voor ongeloovelyk ge- tocCM '

houden j eyndelijk ook, dewijl zy meed anderedingen te verhaalen had-

den, en op diergelijke Hiftorien niet gekoomen zijn: veele van dezelve

zijn ook uyt deSchryvers, door de Mv.nnikken en Prfrf/><?»,uytgefchrapt,

en zoo doende verborgen gebleeven. Waar door ook weieenige Oude moo-
gen bewoogen geworden zyn, dat zy het voor een fabel, of andere ver-

zonnene fpotterny, gehouden hebben : (s) daar andere, weegens de al

te groote ongerymtheid,en ongehoort voorbeeld , maar daar aangetwijf-

felt, doch, weegens de verkeerde toeftand , geen zeekere oorzaak daar

toe gehad hebben. (<?) De Pauflelyke Slaaven iehelden daarom grouwe-

lyk op de gewaande ketters > welke van verftandigen echter wel bejee-

gent worden (£) My is die zaak , weegens zoo veele getuigen , dies te

minder twyffelachtig , dewyl men zich den toeftand van dien tyd niet

dwaas ,
goddeloos , en verkeert genoeg verbeelden kan , of het is nog al veel

erger toegegaan. Nademaal de uytvlugten der teegenpartye daar ook
zeer ellendig en ongerymt zyn , gelyk de Geleerden al lang beweezen
hebben.

4. Na deeze befchreevene gefchaapenheyd van het gewaande hoofd , Grond

was ook het gantfche lijf in den grond bedorven. De boo\xn bygebragte v*n"'r
Ben

grondftellingen van 't Pausdom , wierden zichtbaarlijk, door het toedoen h"d
ui) 'h"

van de Geeftelijkheid, vermeerdert, en daar op noch andere grouwelen

gebouwt. Daar hoorde men van niets meer, men las ook by na van niet

anders in dezelve fchriften, wanneer ik eenigegetuygen vande waarheid

uytzondere , als van het algemeene geweld van den Paus , de overlee- Andere

veringen van de zelve onder den naam van Petrus , van de eerbewyzin- v° l

ge , en ontallyke wonderwerken der beelden en overblyfzelen , voornaa-

melijk van 't Kruysj van de aanbiddingeder Heyligen, en inzonderheid

van Maria , van de zielmiflen voor de verftorvene, vagevuur, verdienfte

der Munnikken en ongetrouwde enz. (V) Ik zoude ookveelte wydloo-
pig worden, zoo ik van de meenigte der nieuw-uytgegeevene overblyfze- °^' bljf_

len wilde zeggen. De voornaamfte daar onder zouden zyn het lichaam van

den Euangeïifi Marcus en den Apojlel'Jacobus Major -, het eerlte zouden
St . M, tcus .

eenige Vtnetiaavfche Kooplieden te Aiexandrie heimelyk weggenomen, en na

Venetië gebragt hebben , ten tyde van Leo Armenus , niet teegenftaande men
uyt de aloude gefchiedeniffen van de dood of begraaf-plaats van Marcus ,

niet het geringfte kan aanwyzen,en van deeze uitvindmge, ook zelfs zoo

veele ftrydige mecningen onder de Papillen zyn. (d) Het lichaam van

Jacobus zoude toen van Jerufalem na Spanje gebragt, en onder deKoo- j^J'
00*

ning Aphonfus Cajius^ , aan een Biflchop Theodomirus , door een helder

licht, ontdekt zyn geworden , waar op haaft ontallyke aaperyen met
verzierde wonderen te Compojlel voorgegaan zyn. (e) Diergelyke dwaas-

heeden van het lichaam van den Apoflel Bartholomeus ,ga&nby de Papillen sr. Banna-

voor loutere Euangelien door , onaangezien men ook niet in de minfte

omftandigheyd eenige zeekerheid kan aanwyzen. Deeze zoude naar

Benevent , en wel, of uyt Perfie , of Armenië , of ook uyt Indië , gekoo-

men zijn. (f) De overblyfzelen van Cyprianus zoude men na Vrankryk
Xxx 3 ge-

(z.) Avcntinuslib.11. p.iSf. (a) iEncas Sylvius cp. 130. (l>) Salmafius. Spanliemius de
JohannaPapifla Ann. 1691. Conringius ad Bullam Innocentii X. p. 191. Auctor libri Johanna
Papifla Orbi manifeftata. Openheim'ifjió. 8. Egbcrdus Grimmius Ann. 1638. Arrbr Wolfius
Leéf.Memor. DeckcrusCat.Teft. Ver. Cent. Magdeb.Calixtus.Hottingcrus.Marcllus. Mornoeus.
IVlartonusdeNot.Eccl.Tilcmann.deHiftor.p. 147. (<) Vid.Catal. Telt. Ver. MornxusMyfr.Iniq.
Cent. Magdeb. item , Tomi Concil. Canones. Capitula Vitx Sanöorum. Baronius. Spondanus.

&c. (d) Baronius Ann. 820. & ad Martyr. d. 31. Januarii. Dorfchseus deReliq.Marci. (r)Leo
Ill.cpiö.ap. Baronium Ann.Si6- (f) Idem ad Mart.d.2f. Aug.
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gebragt hebben > gelyk ook van Sebaftuian, van Petrus en Marcellinus

,

en het ^öofd van Pantaleon op veele plaatzen te gelyk. (jg) Het oog-
merk der Geeftelykheyd is hier klaar, naamelyk, dat, gelijk zy in alles, aï-

zoo ook hier in alleen gezogt hebben , de lieden om 't geld te bedrie-

gen , en tot nieuwe gebouwen, timmeren van Kerken, Beedevaarten en
diergelyken, te beweegen.

5. En dewyl het de Paapen ook te meer eerbied en gewin toebragt,
hoe meer de lieden hun Kerken bezochten ; zoo bedachten zy ook altyd
nieuwe Feeftdaagen, waar van ook noch eenige by ons overig zyn. Het
Feeft van St. Michicl is eerft in deeze eeuwe, in zyn begin, onder Paus
Leo de derde, bekend geworden, daar het op een Synode te Men!s be-

dacht wierd. (h)- Ja het Feeft der Vrievuldigheyd is eerft lang hier na
opgekoomen, gelijk ook dat van de Bood/chap van Maria, vandedaa°-en
der Apoftden, enz. Ook is toen ter tyd het Feeft van alle Heylige ino-e-

fteld, en wel onder Grvgorms de vierde, (i) Desgelijks het Fee/i van de

opneeminge of Heemelvaart van Maria , onder Nicolaus de eer(Ie. (k) En
in zulke zaaken , beftond nu de aandacht en gantfche Godsdtenft, van
die arme menfehen , eeven gelyk die noch in loutere uytterlijke plech-

tigheeden van de huychelaars gelleld word. Ja als dié goede Keyzers,
Haard en Lodewyk , in eenige Hukken een hervorming ondernaamen,
wilde dat niet alleen geenzins voortgaan , maar zy maakten het in zom-
mige dingen noch veel erger. Tot een voorbeeld , daar te vooren de
Bybel, het Oude en Nieuwe Tcftarnent , veel geleezen, en vandiegeene,
die nog wac doen wilden, uytgeleyd wierd y daar wierd nu een grouwe-
lijke verminking en dwang aangevangen, waar-meede men op deeze tijd

neg by ons aangehaald is , naamenthjk, dit PaulusDiacomis, naheto-e-

meene verhaal uyt de Euangelien en Brieven , die zeekcre Texten uyt-
getrokken , en geordineert heeft, om te leezen , en te verklaaren,
op welke oude verkeerde gewoontens , men zig byna by alle Sonda^s-
predikatieji, op de Predik-ftoel, beroept, en daar meede bewvft, wiens
navolger men is. Deeze Paulus heeft nu verder , uyt de Predikatien
der Oudvaders, zeekere leflén, na de tyden van 't Jaar, uytgetrokken

,

die hy Homiliarinm of Lcttionarwm genoemd heeft , ook Po/ïillarium ,

dewyl zy Poft illa , nadentext, geleezen worden. (7) En daar door is

nu voor de luye Paapen hoofdzaakelyk een zacht bedde toeberevd, waar
zy rechrichaapen hun brood met zonden verdienden. En wat door dat on-
zaalig zoo genaamde uyt boeken preediken (d.\t wy van de Roomfche
Hoere , neevens veele andere grouwelen geërft hebben) nog daagelyks
voor grouwelen onder de valfche Leeraars en Chriftenen heene gaan , kan
men op alle dorpen en fteeden met handen taften. In 't Paufdom kwaa-
raen op deeze tyd ook de Legenden op , welke Acla of gefchiedeniflen

derHeyligen, doch veel meer groove leugens en fabelen , zouden heeren ,

die men ook volgens zeekere feeften en daagen verdeelde , en daar by
noch aurea of goude leugens noemde, (rn)

6. Zoo ziet men ook uyt het begin van Carolus, wat die goede Hee-
ren toen ter tyd gezogt hebben te hervormen , namentlyk meefl: uytter-
lyke en onverfchillende zaaken. Alzoo heeft iemand, de oude manier van
zingen in Vrankryk doen ophouden , en de Roomfche van Gregorias in-

gevoerd, waarom ook eenige Zangmeefters van Rome naar Vrankryk vq_

txoV-

(g) Idem ad Ann. 326. (A) Svnodus Mosruntina. c.16. (i) Durandus L. vit. p. tSo. Pol.
Virgilins vi.c. 8. (k) Synodus Mogunt. & Hofpiniaims. (i) Sigebcrtus. Trithemius. Chron.
M. Belgicum. p.43. Conf. Homiliarium P. Diaconi, & ibi Prxfatio Caroli I\l. (m) Ufuardus
prxf. ad Vitas San&orum. Micrologus cap.óo. Falcic. Temp. p.64. Pol. Wïrgil.vi. c. 2.
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trokken zyn, om haar de Roomfe antiphonie Ctegen-zang) te leeren , en hi' .

daar by konftiglyk te zingen. Waar meede niet alleen het Italiaanfche torent.

gebuyl, allengskens is ingefloopen , maar zelfs des gemeenen volks la-

tynfch en onverftaanelyk geblaat , gelyk als ingewyd. (yi) En gelyk

de Paapen hun verzierde Heyligen door haare Legenden zochten groot

te maaken , alzoo wift de Satan ook zyne Martelaars , die gewaan-
de oude Helden , te verheffen , en andere daar meede aan te lokken jter-

wyl Carolus de groote de oude Helden-zangen weeder opbragt , daar in
"
e

e^cn
.

de oorloogen , of veel meer groote ftraat-rooveryen , gelyk die een Hey-
den by Curtms noemde, gezongen wierden. (V) Met welke trooftelyke

dingen de Chriftenen zich vermaakten , en waanden die heel wel neevens

de Geeftelyke zaaken te mocgen ftellen. De Geeftelykheid liet ook gaar-

ne alles toe,dewyl zy zagen , hoe wyd hun ryk daar door verbreyd wierd,

wanneer groote Heeren wakker met den ander vochten, en zig daar door
of re kragteloos maakten , om hun oogmerk teegen te ftaan , of nieuwe
landfehappen en volkeren onder zig, en alzoo ook onder het jok van de
Geeftelijkheyd bragten. Doch ik moet hier nog een Legende byvoegen

,

welke tot de gemelde Gregoriaanfche gezangen behoort, en die de uytter-

fte blindheyd der menfehen, van dien tyd, bewyzen kan. In het Con- strydv^a

alium, dat Adnamts te Rome daar overheeft gehouden, heeft men lang iïn
.

'

a~

geftreeden, of het Antbroftaanfche of Gregoriaanfche Mijjale zoude be-

houden worden. Eyndelijk wierden zy alle eens, dat zy die beyde boe-

ken op het Altaar van Petrus zouden leggen, de I\erke toefluyten, en

verzeegelen. Waar op men den anderen dag het Alijjale van Gregorius

geheel verfcheurt , dog dat van Ambrojïns daar teegen opgeflaagen, en

op het Altaar leggende, gevonden heeft. Waar op dan deeze uytleg-

ginge gefchied was , dat van Gregorius zoude door de gantfche wee reld

Verdeeld, en het ander in zyn Kerk behouden worden, (p) Met zulke

dingen hebben de Mispaapen hun tyd doorgebragt.

7. Op da,t ik ook van de nieuwe grondleggingen van Kaarel de groote ^k"*'")
ietsgedenke, die wel meercndeel tot de voorige eeuvve behooren , zoo de êi08«-

is het voor eerft bekend , dat hy veele nieuwe Bisdommen onder de

nieuw-bekeerde Saxen heeft opgerecht, maar op de booven gedachte zeer mc °-

ellendige wyze, waar toe hem deGeeftelykheyd na hun believen bewee-

gen konde. Want zelfs hier door , dat hy de BjiTchoppen met macht "üiykV

had voorzien, zyn deeze allengskens tot weereldlijke Vorften en gena- ™^c-

dige Heeren geworden: nadcmaal zijn Vader Pipmus , den BiiTchop te

tVurtzburgi Burchardu,s , aireede tot Hertog in Prankenland gemaakt
hadde. En alzoo heeft Kaai el eerft in 't Jaar 780. het Bisdom van Of- £fn

d°
b

™ te

nabrug gefticht, hierna over de JVejer een te Selmgflad of O after^yk, °° ft«-

't welk niet lang daar bleef, maar niHalberftad verleyd wierd. Verders Haiberfbd;

een te Mymyngroda , 't welk hier na , van het groote Jongvrouwen Kloofter , v«de".'

Munjler genoemd wierd. Het vierde was te Ferdeu , het vyfde te Bre- £"Xn.'

Tffftti het zesde te Minden, het zeevende te Hildesheim , en het laatfte, Hji^s -

in de voorige eeuwe, te Paderborn. Verders kwam in deeze neegende Pad«borri.

eeuwe eerft op het Bisdom van Hamburg} byzonder weegens de Holjleyn- Hamburg.

fche , Ditmarfcbe en Deenen. Waar op ook Ludovicus Pms dat zelve

tot een Aartsbisdom , en Ansgarius tot de eerfte BilTchop daar over ver-

klaarde : Tot dat hier na Otto de eerfte ook het Maagdenbnrgfche tot

een Aartsbisdom verhief , en aan hem de Merfeburgfche , Meijjen-

fche y Havelbergfche , Brqndenburgfche , en andere BifTchoppen onder-

wierp.

(») Chronicoii Engolifmenfe. Walafridus Strabo de Reb. Eccl. cap. 2f. Joh. Sarisbcrienf. \,

Policrat. c. 6. Sigebertus & cï co sjhron. M. Belg. p. 40. (o) Chron- Belg. (/>) Durandiiï V*.

c.2. Legenda Gregorii P.R.

Nieuwe
Bisdom-



50 K E R K E L Y K E IX. Boek.

Lccc wierp, ("f)
Als nu die voorige meeft van den Keyzer wierden ingefteld

,

tot cm. zoo bragren zy ook veele vreemde gewoontens met zich , onder die te
De Bir- vooren eenvoudige Duytfchen. Onder andere gedenken de Schrvvers

lchoppcn
i i-i 11 si i i • i

'

voerende van deeze tyd dikmaals, hoe Larolus overal } teegen den inval der Bar-

Duycfch- baaren, de plaatzen verfterkt , en byzonder de Zetels der BifTchoppen
landu1,

wel bewaart heeft. Waar by dan zeeker is, dat de Biiïchoppen , wel-

ke meelt van andere volkeren kwaamen , en dien dat eenvoudige land-

leeven der Duytfche niet behaagde , haaft hun beft gedaan hebben , hoe
zy hunne wooningen mochten uytbreiden, en Steeden daar vanmaaken.
Van waar dan de oorfprong der groote Steeden in Duytfchland , wel van
deeze tyd af, te (tellen is , waar in men haaft van alle oude maatigheyd,

eenvoudigheyd , vergenoegzaamheyd , en ingetoogen leeven afgewee-

ken > en in den overdaad , pracht , lekkerheyd , en gemaakte manieren

van leeven , en andere ondeugden van Italiaanen, Franfchcn , en andere

vreemde volkeren vervallen is: waar door de Satan niet goeds, ook volgens

de natuur onder de nieuw-bekeerde Chriltenen, zelfs overliet. En zulk
een fchoone oorfprong heeft nu ons Stad- en Hof-leeven , dat de oude
Heydenen zelfs zouden konnen befchaamen.

3. Uyt de goedwilligheyd van Kaard de groote ,is noch een fchrikke-

lyker misbruyk voortgekoomen, gelyk ook anders alle de welgemeende toe-

ftel derK^«^»,doordeboosheyd der Geeftelijkheyd , eindelijk in deaf-
KaareUe fchuuwelykfte gewoontens verkeert is. Deeze Keyzer verordineerde op
nich" deezen tyd , dat by alle Bisdommen en Domkerken zeekere Collegia oïSchoo-
schooen. ^ zouden zyn, waar in gefchikte en wei-gegronde.lieden onderhouden

de^can
"8 wierden , die men Canomci, Regulares, of zulke lieden heette , die na

minmken.
<je voorgefchreevene reegels leeven en doen zouden. Deeze voorzag
men met zeekere en groote hoofd-zommen van de inkomften der Ker-

Pr^ben- ken , daar zy van leeven zouden , en die men prabenda noemde ,

dewyl zy hen toegereykt zouden worden. En nademaal de zangwyze
van Gregorius , op de genoemde maniere, over al ingevoert was, zoo
belafte hy de Canonici in 't byzonder , zich vlytig daar in te oeffenen,

en op zeekere uuren alle daagen in hunne Kerken te zingen. Waar mee-
de dan alles bedorven , en het bedryf van deeze luyaarts in louter zin-

gen en fchreeuwen verandert is. (r) Zoodaanig dat noch tot op deezen

huidigen dag, die ryke inkomften aan diergelyke onnutte, Gode mishaa-

gende dingen befteed worden , en niet alleen onder de Papiften , maar
ook onder de zoo genaamde Hervormden : over welke grouvvelen veele

verftandige lieden lang geklaagt hebben , dat byzonder de meefte Cano-

nici nog den Goddelyken canon of reegel van de wille Gods, nog de men-
fchelyke houden , en de oude ftigtingen met zonden en fchanden doorbren-

gen, en het zelve den noodlydende armen onttrekken. Na dit mag het ook

Nieuwe de goede Keyzer Kaarel zeer wel hebben voor gehad , daar hy hier en daar

sSen. zo° vee 'e Schooien en Collegien heeft opgeregt , om de fpraaken en andere

weetenfehappen weeder onder de onweetende Geeftelykheyd te brengen.

Gelyk hy dan de Kloofters daar toe ingewyd, en daarom veele ordinantien

gemaakt heeft: daar byzonder op deeze tyd deHoogeSchoolete Parys,

in 't Jaar 791. daar na die te Papia y Bononie , en Padua (gelyk men ge-

meenelyk voorgeeft) zouden opgeregt zyn, als ook in deeze eeuwe, in

't Jaar 804,. een groote Schoole te Ofnabrug, enz. Even als in Engeland

de

a(<j) Cranïius Metrop. 1. c. 1. feqq. Vid. Chronica harum urbionl. Eginardus & Autores Hi-

ftorix Caroli M. fr) Cranxius l.c. Conringius de Rep Gerni. Miracus'ürig. Canon. Buig. Ho-
fpinianus deMonachis p. if4. & de Scholis p. 94. (s) Cranzius Metrop. I.c. 2. Mutius Ciiron.

Germ. Chron. Oliiabrugenfe p. 31. feqq. Hofpinianus 1. c. Pol. Virgilius. Trithemius. Chron.

Belg. Launojus.
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de Hooge Schoole te Oxfort , ontrent het Jaar 885. onder den Kooning {£

c_y£lfredus, door Grimbaldus y zoude opgekoomen zyn , waar by noch totCM-

eenige die te Cantelberg zetten. (f) In 't algemeen is te weeten, dat alle

deeze Schooien niet lang gebloeyt hebben , mits die van Carolus, kort

na zyn dood, weeder vervallen zyn, geiyk Baronius zelfs bekent.

9. Verders zal het niet noodig zyn, meer getuygen van het uytterly-
^fd

or™-

ke verderf der Chriftenen, van dien tyd, en hunner voorftanders , byte de'cJJfte-

brengen. Byna alle de fchnften van die tyden, inzonderheyd de Capi-
lykhcid '

tuïaria van Carolus en Ludovicus , zyn vol van klachten en verzochte

middelen , daar de allergrouwelykfte en dikmaals meer als Heydenfche ge-

woontens, aan de Geettelykheyd verfoeyt , en geftraft werden: welke

hier by te brengen, veel te wydloopig zoude zyn. Om dan maar eenige

ftaaltjes uyt andere te geeven , zoo zegd iemand, Dat al lang de ge-

woonte ingejloopen is, dat men de Jlechtjte knechten en lakeyen tot de voor-

naam/Ie Bisdommen verheeven heeft , dat een groot ongeluk voor de Chri-

Jlenheyd geweefi is. (u) Een ander klaagt daar over , Dat de ketterye van
Simon den Toovenaar, ten tyde van Sergius de derde , zoo zeer geheerfcht

heeft , dat ook de Bisdommen opentlyk en zonder /chroom om geld verkogt ,

en aan de meejt-biedende overgelaaten zyn. Ook had niemand de boosheyd

van de Biflchoppen of anderen willen fluiten, (x) Wat voor een blindheyd Biü>dheyd.

nu hier uyt, by de zoo aangenoome Biflchoppen, ontftaan is, kan men
licht denken. De Papillen bekennen zelfs, dat men toen den geenen

voor den geleerdften gehouden heeft, die maar een weynig van deGrafn-

matica verftond. De Latynen hebben ook niemand gehad , die de Grie-

ken konde antwoorden, (j) En wie maar in 't gemeen de regula pccni-

tentiales een weynig zingen , en den Almanach gebruyken konde , die

mogt al een Paftoorjchap aanneemen. (z) Onder de Grieken was het eeven

zoo Hecht, dat 'er, volgens hunne eyge bekentenis , niet een vonkje ,

van de oude weetenfchap , meer overig was. (a) Dat zoo veel te meer

aan te merken is, dewyl de Antichrift zich echter noch altyd achter die

gewaande konften en wysgeerigheyd pleeg te verbergen , maar die nu
van de Geeftelykheyd uyt luyheyd ook niet meer geacht wierden , zon-

der twyftel, dewyl zy andere middelen willen, om hun Ryk te behou- Biocd-Tr.

den. Hoe de Biflchoppen nu niet met meerde pen, maar metdendeegen 8ieten '

hun zaaken hebben uytgevoert, is al gedacht, niet teegenftaande het hen

van de Overigheyd op flraffe vanafzettingeverbooden was. (£) Doch de
meefle fchuld lag aan de onvoorzichtigheyd der Regenten , zonderlyk

van Carolus de groote ,die hierin welwylfelyk wilde handelen, doch daar

by de grootlle milTlag , ook na de reegels van (laat , beging. Want
terwyl hy en zyne navolgers de Biflchoppen zoo veele vaile plaatzen, lan-

den en goederen lchonk, waar door hy geruft mocht zyn, misbruykte de

Geeftelykheyd dit hier na teegen de Heeren zelfs , en maakte hen zoo
veel werk, gelyk de Geleerden in 't gemeen aanmerken, (f) Zoo dat men
hier na de Biflchoppen niet meer als Geeftelyken , maar als groote

Heeren en Vorften mag aanzien , waar uyt verder een begrip van de el-

lende van deezen tyd , te vatten is.

(<) Uflerius Antiq. Britann. p. 340. Vita .flïlfredi & Antiquit.Academ. Oxonienfis. («)Thc-
ganusdeLudov.Piop.30f. ap. Pithceum. (*) Perlbna aet vi. c.4f. (y) Baronius A. 802.

n. 12. Genebrardus lib. iv. Chron. (~! Capitulare Ludovici Pii &c. (a) Zonaras To. 111.

p. 129. (£) Anfegifus Conftit. Caroli & Ludovici lib. vi. c. 61. Concil.Meldenfec.37.ap.Gra-
tianum c. quicunque 23. q. 8. (/) M.Ant.deDominis vi. de Rep.Eccl.c.8. n. 11. Conringius.

Zieglerus. Schilcerus.

LDeel. Yyy HET
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Jaar
dccc.
tot CM.

HET DERDE HOOFDSTUK.
Van de Schryvers deezes tyds.

GElyk als de Leeraars in 't gemeen gefteld waaren , zoo ook die gee-

ne, welke noch in fchnften iets nagelaaten hebben. Onder de

lüduT
1" Grieken zyn de volgende bekend : Jheodorus Stadites was , ontrent het

begin van deeze eeuwe , een Abt , in het kloofter Studie , te Conftanti-

nopolen, en een recht uytzinnige voorvegter des Beelden-dienfts. Waar
door hy ook by zyns gelyken, byzonder by de Munnikken, geen kley-

ne eerbied behouden, maar ook door zyn onruftig hoofd, een fchrikkelykè

verdeeldheyd aan het Griekfche Hof, en zoo veele onluften veroorzaakt

heeft, waar over hy ook dikmaals weggejaagt is. Hy mag wel over de groo-

te onmaatigheedenderi?fge,»/t'» en Bijfchoppen hebben geyvert, doch met
onverftand , en veele onbetaamelyke driften : ook heeft hy Irene fchandelyk

gevleyd. Zyne fchriften zyn de 134. Catechetifche Sermoenen , zynTefta-
ment aan zyne leerlingen , en eenige reeden van de Beelden-dienft, als

ook veele zendbrieven in zyn twiftzaaken , daar uyt Baronius het gant-

e«pfu°
ms fcne neegendc Deel byna vol gemaakt heeft. Een andere Jheodorus , met

de toenaam van Graptus , heeft ook voor de Beelden-dienfl: gevochten,
en de woorden-twift hier van nagelaaten , welke de Patriarch Nicepho-

rus met de Keyzer Leo Armenus gehouden heeft. Onder deeze behoort
™^°' ook Methodius , van deeze meening en verdeediging Confe/Jbr genaamr.

Men heeft van hem' eenige Sermoenen, en de Canones psenitentiales.

Metropha- 2 \ Metrophanes van Smyrna , gezwoore vyand van Photius , en daar-

om by de Papiften een heel rechtgeloovig man , welken Baronius en an7-

dere in hun valfche zaaken naarfhg gebruyken,' en tot een getuygen aan-
Ki«tas roepen. Gelyk ook Nicetas David> teegens Photius , voor den Patriarch

Ignatitts aan ging. , wiens leeven hy befchreeven heeft , neevens eeni-

photius. ge vertoogen. Dog Photius zelfs is beroemd genoeg, ten deele weegens
zyne veelvuldige leezinge, ten deele van den ftryd , die in het I/mt/Ie

hoofdfi'uk verhandeld zal werden. Voor eerft is hy een Staatsman of Po<-

Uticus , zoo als men die noemd , geweeft , en na dat Ignatitts af-

dankte, teegen zyn wil in 't Jaar 858 tot Patriarch te Conjtantinopolen

gemaakt, waar over hy onnoemelyke vervolgingen geleeden heeft , ook
is hy eyndelyk van Keyzer Bafihus Macedo in 't Jaar 867 afgezet, en 'm

ellende verdreeven. Welk oordeel zyne vyanden volkoomentlyk met
de Wyn van 't Avondmaal onderfchreeven ', en alzoo hun eygen heylig-

dom zoo jammerlyk ontheyligt hebben. Echter is hy in 't Jaar 878 , na

de dood van Ignatius , weeder ingezet , en om zoo te fpreeken -weeder

eerlyk gemaakt, wanneer Paus 'Johannes-de achtfle-> zig weederom gena-

dig teegen hem beweezen heeft. Dog L?ö,des Keyzers zoon , heeft hem
weederom verjaagd, en over zamenfpanning befchuldigd , waar op hy

zyne kort daar na geftorven is. Zyne fchriften vertoonen waarlyk een boo-

venrnaaten naarftig, fcherpzinnig, en ongemeen beleezen man: de Cri-

tici en Hiftorie Schryvers hebben hem zeer veel te danken, voor 't geen

anders lang verlooren geweeft was> en dit is dat beroemde werk van de

Boekzaal, of de jiui^o£//3A((^- , waarin hy over de 280 Griekfche boeken

opgehaald , en die uytgetrokken heeft. Neevens welke hy ook de Notno-

Canon heeft nagelaaten , daar hy in 18 tytels het gantfche oude Kerken-
recht

fchriften.
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recht te zaamen gevat, en waar over Balfamon, Scholia of uytleggingen }",

gefchreeven heelt. De overige fchnften zyn het boekje van de Synoden,
en die 248 Zendbrieven, waar uyt men zyn aart en ilrydigheeden , taa-

melyk zien, ook zyn onfchuld hier in eemger maate kennen kan. Uyt
de overige Grieken, is 'er geen gedenkwaardig rrieer, als de Keyzer Leo uoSi-

de zefde , met de toenaam van Sapiens , die de wetten in een boek te za- P lcns -

men gefield, en van krygs-zaaken ook een boek, en insgelyks verfchey-

de vertoogen gefchreeven heeft : gelyk als zyn vader Bafilius re vooreii Bamii»;

aan hem 66 vermaanings punten hadde nagelaaten.

3. Uyt de Latynfche Kerken worden 'er meer gevonden , welke toen

ter tyd gefchreeven hebben , alhoewel het ook meell: liegt genoeg gefield

is. In den aanvang fchreef Amalarms , een Diaken te Aletz , vier boe- £™
c

a
!,""

ken van deKerkendienflen aan den Keyzer Lodewyk. Waar uyt iemand,

dien iets daar aan geleegen is , van de ceremoniën van die tyden narech-

ting genoeg neemen kan. Achter aan is gemeenelyk zyn boek de ordine

Antiphonarh bygevoegd , en in de (lukken van de Concilien , (laat de

regula canonicorum , die hy op Keyzer Lodewyks bevel uyt de Vaders en

Concilien te zaamen gefchreeven heeft. Eenandere Amalarms Fortv.uatus, An,a,"iur

heeft op deezen tyd een boek van de plechtigheeden van den Doop ge- tus -

fchreeven. Laater, maar nog onder Lndovicus, leefde Agobardus, Aarts- A ?objr-

BifTchop te Lyons , die zig een flechten naam met den opiland teegen de "''

gedagte Keyzer gemaakt heeft , waar onder hy de voornaam (Ie (tooke-

brand is geweeft, alhoewel hy echter hier na van hem vergiffenis gekree-

gen heeft. Vorders heeft hy het geweldig op de Vaderlyke wyzen ge-

houden, en zyn eygen zin daar by , gelyk zulke lieden pleegen, over

al laaten doorzien. Onder zyne meenigvuldige fchriften zyn de bekend-

de, het boek teegen de leer van Felix,etn teegen dejooden , een van de
beelden , een van de Kerken difpenfatie , of vrygeeving , en andere j ook
zyn verweerfchrift teegen Lodeivyk, enz.

4. Eginhardus, van geboorte een Dnytfcher , en geheymfchryver van £?.<>*"

Carolus de groote-, eyndelyk een Abt in verfcheyde klootten. , na dat hy

zig met bewilliging van zyne echte vrou Emma of hnma , die naar vee-

Ier meening, Keyzer Kanrds dogter is geweeft , in de eenzaamheyd be-

geeven had. Men heeft hem veele narechtingen van de gefchiedeniflen

van Keyzer Kaarel de groote te danken, die hy met een zuyvereftyl heeft

befchreeven ;
gelyk als hem ook de jaar-boeken van Pipinus,van Kaarel-,

en Lodèwyk tfzn de verltandige toegeeygent worden. C/<ïf^w<r,BiiTchop cbudius

te Turin, een beroemd getuygen van de waarheyd , inzonderheyd teegen r,s."

nnc '

de beeldendienft en beedevaarten , waar over hy veel heeft moeten lyden,

en in de ketter-rol is gekoomen. Zyne fchriften zyn , de uytleggingen over

het eerjle en derde boek Mofis , over den Zendbrief aan die -van Galaten,

en over Mattheus , en booven alles , het verweerfchrift teegen 'Theode-

tnirus, aangaande den beelden-dienft. Teegen deezen nu heeft Jonas, J°"a
"*|£„

Biflchop van Orleans , drie boeken gefchreeven , van welken men ook
drie boeken , van de onderwyzinge der Leeken , by Dacherius heeft.

Freculphus , een Biflchop, heeft een Chronjke ,van 't begin des weerelds ïreCul -

af, tot na de dood van Gregorins de groote , befchreeven. Anfegifus , een Anfcgifus.

Abt , heeft de Capitnlaria van Kaarel de groote , byzonder van Kerkely-

ke zaaken, in vier boeken verdeeld , en eenige van Lndovicus Pius daar

by gedaan. Thcganas h.jeft de Hiftorie van Lndovicus Pius , van 't Jaar Thcganus

813 af tot 837 befchreeven , gelyk als hy ook hier booven dikmaals is

bygebragt. Lupus Serv/ttus, ook een Abt, is in den ftryd aangaande de lupuiSer.-

pradefimatie, beroemd ge\vee(l,daar hy,in een byzonder boek, van handeld -,

'

Yyy 2 waar
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waar neevens hy ook eenige leevens-befchryvingen van eenige gewaande

hcyligi'hcth nagelaatcn,als ook, 130 brieven. Ook heeft nog, voor de

heffe deezer e<£\.iwe,I/ïdorus Mercator , of, na de handfehriften

,

Peccator
,

geleeft, die de decretales epiflola , bedriegelyker wyze voor waarachtige

uytgegeeven, en te zaamen geraapt heeft , gelyk als Blondellus, in zyn

Ffeudo-Ifidorus , wydloopig heeft beweezen.

5

.

Rabanus Maurus , anders Magnentius genaamd , BiiTchop -van Ment'ss^

en leerling van Aicuims, heeft de weereld met veele boeken helpen ver-

vullen , waar door men hem in 't gemeen ook voor de geleerd fte man
van zynen tyd houd. Hy heeft ook waarlyk veel gearbeyd , en , boo-

ven de gewoonte van deeze eeuwe, gejiudeert ; en veele lieden in het

kloofter Fulda opgetrokken. Onder zyne fchriften zyn , de uytleggin-

gen by na over den geheelen Bybel, veele Homdien , eenige zeedelyke en

Godgeleerde boeken, drie, van den Kerken-tucht , drie , van de onder tzy-

zinge der Kerken- dienaars, een boek van de II. orde , het Sacrament ,enz.

Ook, een martyrologium, vee'erhande gedichten, en diergelyke , welke

zyne werken te zaamen wel zes taamelyke /lukken uytmaaken. Zyn
goede vriend, en mcedeleerling, was Haymo , of Aimo , die eerft met
hem te Fulda een Munnik, en daar na , van 't Jaar 839 af, een Abt te

Hirfchfeld, en eyndclyk, Biffchop te Halberjlad geweeft is, en die ook,

in 't Jaar 848 , liet Synode te Mentz , heeft bygewoont,en in 't Jaar 85 5

geftorvcn is. Zoo dat Trtthemitis zyn dood ten onrechte in 't Jaar van

834, fielt- Zyne opregtheyd, vlyt , en taamelyke goede ervaarenheyd

,

kan men nu nog uyt zyne fchriften zien , fchoon zy nog al veel onzuy-
verheyd van die tyden met zig voeren. Deeze beltaan dan meeft , in

uytleggingen over den Bybel, als , over de FfaImen , Efaias , Patdus
Brieven, en de Openbaaringe: en ook , in de homilien over de Zondags-

Euangelien , drie boeken , van de liefde tot het Heemelfche Vaderland ,

en een , van het lichaam en bloed Chrifti. Maar byzonder is zyne korte

kerkelyke hiftorie zeer net, uyt tien boeken beftaande , die hy uyt ande-

ren te zaamen heeft getrokken. Florus , Magtfler in de Schoole te Lions,

heeft, in den ftryd over de Pradeflmatie , teegen Joh. Scotus , veel te

doen gehad. Een andere Florus , by Luttich , fchryft men de verklaa-

ringen óver Paulus Zend-brteven toe. Hier na volgt JValafridus Strabus

of Strabo, een Munnik, en daar na, een Abt, by Cojlmtz, een leerling

van Rabanus, dog niet de Fuldaafche , die de Glojfti ordinaria heeft ge-

maakt. Hy is beroemd weegens zyn boek van de Kerkelyke verrichtin-

gen, waar in hy dikmaals, teegens veele nieuvvigheeden, zeer ftoutelyk

fpreekt. Anders fchryft men hem ook allerleye leevens-befchryvingen

der Heylige toe.

6. Hmcmarui , Aarts-bijfchop te Rheims , tot onderfcheyd van die van
Lrf?/d«»,zyneszufters zoon, heeft heel veel te flryden,en anders te doen
gehad, en het in 't meefte wel goed gemeent , maar het dikmaals flecht

getroffen, voornaamentlyk , ontrent de vervolginge vxnGodefchalkus ;

hy heeft ook al veele fchriften nagelaaten. Daar onder zyn wel de ge-

wichtigfte, zyne veele capitula, in welke hyde luye Paapen veele fchoo-

ne 1 effen voor leeft. De andere zyn meeft kleine fchriften , zendbrie-

ven, en diergelyke, ontrent voorgevallene verrichtingen, waar uyt veel

tot de Hiilorien van deezen tyd diend. De andere Flmcmarus van Lau-
dun, heeft zynen oom, weegens het Aarts-bisdom,veel moeyte gemaakt,
en zyn boos gemoed in alles doen zien, waar van ook de zes brieven aan

hem, neevens andere (lukken konnen getuygen. Johannes Erigena Sco-

tus, was op het midden van deeze eeuwe beroemd, en van Carolus Cal-

vus ,
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vuS) weegens zyne geleerd heyd, hoog geicht. Maar, wanneer hy tee- J"

gen Godejchalkus. pakwilde y veren , zoo verketterden hem zyne misgunfti- "» cSf-

ge, weegen:, zvne iflysge^rige maniere van redeneeren , daar hy vervolgens,

in Engtland, be'ydenis van deed, en in't Jaar van 883. van zyne eygene
leerlingen met priemen dood geftooken wierd. Zyne vier boeken, van
de aconomic dn natui.re , hebben hem veele befchu'.digingen van dwaa-
lingen verwekt , waar toe hem ook het vernuft alleen heeft vervoert.

Aangaande den ftrijd van de pradefiinatie heeft hy ook een boek gefchree-

ven, en Dionyfirs Areopagua in 't Latyn overgezet (waar door hy hem
ook eerft m't Wcflm bekend heeft gemaakt) als ook de Scholia of ver-

klaanngen van Aiaximus , over Nazianzenus.

7. De overige Schryvers moet ik nu kortelyk overloopen , en maar
alleen de noodigfte Hiftorie Schryvers optellen. Ado , Aartsbijfchop te Adovien-

Vienne , heeft een Martyrologium gefchreeven , beneevens eene korte
"

Chronyke , van den aanvang des weerelds af, tot op het jaar van Chri-

ftus 874.. toe, en eenige leevens beichryvingen. Anaftafius , Bibliothecaris Anaft.r.us.

te Rome , van wiens boeken hier booven iets gedagt is. Zyne fchriften zyn de
leevensloopen der Roomfchc Pau/en, van Petrus af, tot op Nicolaus de

eerjie toe , de kerkelyke H'jlorie , uyt Nicephorus van Conflayitinopolcii ,

Theophanes en Syncellus, in 't Latyn overgezet, gelyk ook de Acfa van
het vierde Conjir.ntinopolitannjche , en het tweede Ntccenfche Synode. Ai- Aimoinu*.

tnomus y een Munnik te Pfrys, dog niet de Franfche t!i[lorie Schryver y

in de elfde eeuwe , heeft eenige dingen van de gewaande Heylige be-

fchreeven. Ufuardus, ook een Munnik te Parys , heeft het Martyrolo- ufuarius.

gw.m befchreeven , waar uyt de Papillen , in haare editicn of drukken,
heel veel hebben uytgelaaten. Regmo Prumienfis , een Duytfer , heeft Regino.

eene Chronyke , van 't Jaar 907. af, in twee boeken nagelaaten , waar
by iemand tot op het Jaar 972. toe het vervolg gezet heeft. Benee-
vens dit heeft men ook het boek van de kerkeu-ti/cht en Cbiiftelyken

Godsdievjl, dat teegens de nieuwigheeden der Papiften veele treffelyke

onderrechtingen geeft, gelyk ook zyne Hiftorie meeftendeel al vry op-

recht gaat, en zyn gevoelen rond uyt zegd: het welke, byde algemee-

ne blindheyd en tyrannye der Geeftelykheyd , al iets zeldzaams is. Maar
hy wierd daar toe gedreevevi ,om dat hy van zyne Munnikken zelfs wierd

uytgeftooten. Waar by hy echter het voorgevallene verzwygt, en zich,

als hy voorgeeft , niet wretken wil. Diergelyken toeftand nu pleeg

meenig menfeh, by de algemeene verdurvenhcyd, de oogen na dewaar-
heyd eerder te openen, als, wanneer hy van een ieder een gepreezen

,

en daar geruft gefteld werd , om na de waarheyd , en deflelfs voonge
weegen, niet meer om te zien.

HET VIERDE HOOFDSTUK.
Fan de Concilien deezer Eeuwe.

§• 1.

OP deezen tyd is het in 't Ooflen t'eenemaal vol onruft en ftryd ge- nriedon.

weeft , en onder deeze twiften hebben de partyen , met Concilien coXnu-

teegens malkanderen wilkn doordringen. Uyt deezen oorfprong dan,
nup°'

kwaamen'er, op deezen tyd, drie onderfcheydene Concilien te Conftan-

tinopolen na malkanderen op, die men ook al voor algemeene wil uytgee-

ven , gelyk als dan de Grieken alle haare zaaken gaarne willen groot maa-

Yyy 3 ken,
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Ij" ken , en toenmaals uyt de naauwe omkring van haar Ryk , alle de Bif-

tottM. fchoppen heel licht te zaarnen konden brengen. De geleegenheyd nu,
Primo, tot het eerfte Synode , dat de Grieken primo-fecunda noemen , was de
fecundo.

vo]genc(e: In 't Jaar 858. wierd Fhotius in de plaats van Ignatius, devoo^
voor Fho-

fjge l>at:riarch, gezet, om dat deeze man Gregorius , den Bifichop van

Syracufa, uyt partyfchap, hadde afgezet. Maar, wanneer nu den aan-

hang van Ignatius teegens Photnis zoo heevig woedde, niet teegenflaan-

de deezen Patriarch , op een eyge Synode , in 't zelve jaar , beveiligt

was geworden j zoo verzaamelde de Keyzer Michaël , in 't Jaar 861.

een Synode, daar op ook , volgens het begeeren van den Paus JVico-

laus , eenige Afgezondene kwaamen , neevens 318. Griekfche Bif-

fchoppen. Op dit Synode dan wierd de afgedankte Ignatius voorgeftelt,

verweezen, en verdoemt, en Photius, na gedaane verdeediginge , voor

onfchuldig erkent. Maar, doordien deeze Atla, aan de vyanden vari

Photius, en aan den Paus zelfs , teegen de borft waaren , zoo hebben
die niet alleen de Affa terftond vervalfcht en onderdrukt, maar ook, op
het heeviglte, op dit Synode gefcholden. (V) Niet teegen (taande dat de

andere Grieken, die noch onpartydig waaren , dit Synode in zyn waarde

gelaaten hebben, (b) Ten minften mag het aldaar na degemeene aart der

Synoden, noch al taamelyk zeedig toegegaan zyn } en de vervalfchinge

der ABen is immers een genoegzaam kenteeken , dat de teegenpartye

niet heel vaft in zyne fchoenen moet gedaan hebben , en daar door wel
noodzaakelyk andere uytvlugten heeft moeten bedenken.

Hettweede 2. Op deezen ftorm volgde kort daar weeder een andere , onder den
?«g°e

d
rfs Keyzer Bafdius , in 't Jaar 869. alzoo deeze op Photius zeer ver-

FhoBus.
bittert was , en hem al afgezet hadde. Hy ontbood nu hierom de
BiHchoppen te zaarnen, waar van 'er egter booven de 100 niet verfchee-

nen, die dan, uyt laft van de magtigere partye , Photius verdoemen en
Ignatius weeder herftellen moeften , waar toe ook de Afgezondene van
Paus Adrianus de tweede , wakker hielpen , op dat zy alzoo een voet in

de rechten van den Patriarch konden zetten. Maar men kan uyt het ver-

haal van de partye zelfs, wel zien , dat het alles daar meede heel licht^

vaardig, en alleen naar des Paus en Keyzers hoofd , is toegegaan. (Y)

Den goeden Photius lieten zeeerfl in hunne i.yfde zittinge voor haar koo-
men, en zy verbanden hem daar op , door dien hy zig dan overmant
zag, zoo verantwoordde hy zig weynig , en beklaagde zig alleen over

Misbruyk geweld, (ƒ) Op het allerdwaafte kwam het uyt, dat die verbitterde men-
vóndm'aaii. fchen de verdoemenis van Photius niet met inkt onderfchreeven , maar

>

met de wyn van het Avondmaal, of, gelyk als zy fpreeken , zy doop-
ten hunne pennen in het bloed van Chnftus zelfs, (e) Waar meede zy
dan haare grouwelyke verbitteringe teegens hem deeden zien, en, te ge-

lyk ook, haare lichtvaardigheyd , als waar door zy nu haar eyge heylïg-

dom, daar zy zoo veel afgooderye meede bedreeven , zelfs , tot uyt-

werkinge van haare wraakgierigheydenmoedwilligheydgebruykten. Dies

niet te min moeft dit Synode , niet alleen algemeen , maar ook allerhey-

ligft, door den H. Geefl verzaamelt, ja zuyver en louter heeten te wee-
zen: (f) naamenrlyk, in dat verftand , in het welke zig de huychelaars

voor reyne rechtgeloovige Leeraars, en alle hoeren, voor maagden uyt-

verheifinge geeven. De Paufielyke partye verzag zig alhier ook zoo wel , dat zy

ramtrT't wel uytdrukkelyk daar op een befluyt liet maaken, dat niemand voortaan
Ooftcn.

2ig

(a) Nicctas in Vita Ignatii. Metrophanes. Anaflufius. Stylianus. Baronius. Binius. Allatius.

(£) Zonaras. BalCimon. Blaftarcs. ap.Beveregium in Synodico. (c) Anaftafius Hi(l. Synod.
vm. Nicetas David. A£ta Synodi vin. (<0 Anaftafius. (e) Nicetas. (ƒ) A&a Synod. vm.
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zig onderneemen zoude , om den allerheyligfte Paus van het oude Ro- 1™
CC

me > te veroordeelen. (£) Waar meede den Paus nu nogmaals een ftut «* cm.

van zyne tyrannye in 't Ooften, en, te gelyk een behulp, voor zyne beel-

den-afgooderye , behield. En, door dien hem aan dit Synode zoo veel

geleegen was , zoo heeft men hier na , een geruymen tyd lang , by

haare verkiezinge , de Paulen zich ook aan dit Synode laaten bin-

den, (h)

3. Maar, gelyk als het 'm 't gemeen met alle geweldige en bedriege-

lyke dingen niet lang duurd : zoo hebben hier na zelfs die geene

,

welke, by dit Synode, meedeja hadden moeten zeggen , het weeder-

roepen. Waar uyt een ieder wel ziet , wat 'er , op zulke Synoden en

collegien, van alle tyden af, te bouwen is geweeft, als waar op het min-

fte getal van het meefte altoos overftemt, en daar door gedwongen is ge-

worden , om den meeften hoop met haare ftemmen by te vallen , of altyd

ten minften, om haare teegenipreekinge en protejlatie re verzwygen. De
goede Photius hadde ondertulTchen by alle moeten voorhouden , en veel

uytgeftaan, gelyk als zyne brieven zulks overal ook getuygen. Na de
dood van Ignatius nu , bedagt zig de Keyzer Bajilius anders , gelyk als

hier boven gemeld is, door dien hy Photius te vooren in waarde gehouden
hadde, en hy begon de oogen te openen, hoe wyt de Paus rondsom zig

graaide, en volkoomentlyk alle de rechten der Grieken, ja het Ryk zelfs,

aan zig trok. Dit bewoog hem dan , om , in 't Jaar 879 , weeder een **« ****

Synode te houden, als het geene was geweeft, waar op in 't Jaartevoo- verho-

ren, Photius weeder ingezet wierd. (1) Daar kwaamen dan ontrent de

380 Bifl'choppen, en ook, van den Paus, drie Afgezondene, en van de

drie Patriarchen in 't Oo/len desgelyken. Waarom 'er nu de Grieken ook een

algemeen Synode van maaken. Hier herftelde men nu Photius weeder
t'eenemaal, die ook alhier voorzat, niet teegenftaande de Roomfche Le- T"*?"

gaaten daarteegenwoordig waaren. (£J Men bezwaarde zig op dit Synode
over de voonge Paufen , Nicolaus de eerfle , en Adrianus de tweede , naa-

melyk, dat zy alleen de oorzaak van alle de vocrige onruften geweeft

waaren , men verdoemde het voorige Synode , ja men erkende het niet

eens voor een Synode, men maakte den Paus en de Patriarchen den an-

deren gelyk, en men beiloot, dat den een aan den ander , in zyne rech-

ten en handveften, nooit meer de handen zoude moogen liaan. Eynde-

lyk wierd 'er, onder alle, vreede gemaakt , en alles door eene eenpaari-

ge onderteekeninge bekragtigt. (f) Na deezeomftandigheeden nu heb-

ben de Papi/ien dat onmoogelyk zoo konnen laaten heene gaan , niet tee-

genftaande dat zelfs haare eygene Schryvers zich heel veel daar aan ge-

draagen. (tn) Dog men ziet wel, hoe die, op dit gemeene belluyt , veel

meer, als op Gods woord, trotzeeren, en , dat de andere daar en tee-

gen, zelfs ook beetere gronden daar door vergeeten hebben , en dat ze

alzoo beyde, om de leedige doppen malkanderen verbyten, en de kerne

zelfs t'eenemaal laaten vaaren, en niet gebruyken.

4. Wat nu de Synoden in het JVefien aangaat, daar over is 'er nu geen f^at
zoo grooten oploop geweeft, nademaal de meefte alleen weegens byzon-

dere belangen verzaameld wierden. In 't begin hebben die beyde beroem- r.c Mgte

de Keyzers , wel veele diergelyke Synoden aangefteld , om het bedurve- "ï°tm*~

ne weezen der Geeftelykheyd te verbeeteren , dog ze hebben daar meede
heel weynig uytgerecht , en op zig zelven veel vyandfehap en vcrvol-

ginge

(g) Can. 21, ap. Anaftef. (h) Baronius An. DCCCXXIX. n. f8. feqq. (»J LeoGramma-
ticus. Zonaras, (k) Jo. Bcccus in Exccrptis. (/) A£ta Synod. Aét. ui. iv. v. Jo. Beccus. A-
riftenus. Zonaras. Balfamon. Blaftares. (m) Ivo. Gratianus. Johannes vm. P. R. cp. 25-0. fcqq.
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ginge gehaald , gelyk als hier booven al verhaald is : want alle zulke re-

formatien hebben ook eenen flechte voortgang , en nog veel minder be-

ftendigheyd , gehad , dewyl 'er echter de grondftellingen van het Pauf-

dom altyd bleeven , en nog al meer beveiligt wierden. Ja zelfs wanneer
de Regenten eenige Synoden teegens de booze Priefters aanftelden, zoo
maakten deeze het weeder anders, en verzaamelden zig ook teegens haar.

Gelyk als dan de Geeftelykheyd, in Vrankryk, teegens Ludovicus , in 't

Jaar 833, deed, en hem, in een Synode, t'eenemaal afzette. Daar tee-

gen deeze Vorft weeder, in 't Jaar 835 , een ander Synode vergaderde ,

en de twee aanftookers van deezen onruft liet afzetten. En op deeze wy-
ze heeft men altyd met de Synoden gefpeelt , of, liever , daar is , op de
zelve de grootfte lichtvaardigheyd van de Geeftelykheyd begaan gewor-
den. Gelyk als men dan ook wel verfcheide ,op deezen tyd, alleen maar
over weereldfche zaaken hield : als wanneer na de gedachte twee het Sy-

node te Metz wierd gehouden , waar op men , in 't Jaar 869 , Carolus

Calvus alleen maar tot een rechte nazaat van Lotharius verklaarde , tee-

gens Ludovicus de tweede. Te vooren , in 't Jaar 859 , verzaamelden,

in de voorftad Toni apud Saponarias genaamt, Carolus Calvus , Lotha-

rius , en Carolus ,zyne neeven teegens IVenïlo, alleen maar weegens eenige

ryks-verfchillen,endit noemde men al een Synode. Ik zwyge nu nog van
andere j waar van de affa, byBaromUs, Sirmondus, Spelmannus, Lab-
beus , en Cojfartws, als ook, in de andere ftukken van de Concilien ,

meerder nancht konnen geeven.

5 . In Duytsland en de nabuurige Landen , zyn 'er ook al veele Synoden
opgekoomen, hoe verder de grenzen der Geeftelykheyd wierden uytge-

breyd. Te Aken wierden 'er drie na malkanderen , in de Jaaren 809

,

816, en 836, vergaaderd. Inheteerfte, handelde men van de vraage

,

of de H. Geeft ook van den Zoon uytgaat , gelyk ook , van andere Ker-
kelyke zaaken. (n) In het tweede Synode , vari het leeven der Kerken-
dienaars, Munmkken, Nonnen, enCanunmkken. (0) In het derde, des-

gelyks hier van, als ook van de regeeringe en Staatkunde. Verders ver-

gaaderde 'er een Synode, in 't Jaar 84.7, te Mentz , op het bevel van
Keyzer Lodcwyk, alwaar de boovengedachte Rabanus Maurus de voor-

zittinge hadde, en waar op van de vryheeden en rechten der Kerken ge-

handeld wierd. Waar op 'er in 't volgende Jaar nog een aldaar, teegens

Godefchalkus , te zaamen wierd beroepen. Waar van licht hier onder iets

meerder zal werden gehandeld, (f) Te Met& en Aken ftelde Lotharius ,

broeder van Ludovicus de tweede , twee Synoden na malkanderen aan.

Welke nogmaals getuygen , hoe bezwaarlyk men op de Synoden , al van den
begin af aan heeft konnen vertrouwen. Lotharius was vanzyne rechte ge-

malinne wel gaarne af geweeft, door dien hy,met een vuyle byzit, Wal-
drade genaamt , heel flordig leefde. Tot zulke grouwelen dan lieten zig

de beyde BiiTchoppen, van Keulen en van Trier, gebruyken. Die goe-

de Gemalinne wierd aldaar, over allerhande buytenfpoorigheyd befchul-

digd , en Waldrude voor zyne rechte echte vrouwe verklaard. Waar
teegen echter Paus Nicolaas de eerfte, zelfs een Synode te Rome hield, (q)

Gelyk men dan ook vind , dat de Paufen , en andere Prelaaten nog eyn-

delyk teegen zulke al te groove buitenfpoorigheeden van groote Heeren,
zomtyds wel geyvert , dog gemeenelyk haare eygene driften daar meede
onder gemengd hebben. Behalven deeze , is 'er een Synodus , aangaan-

de de Kerken-tucht , te IVorms , in 't Jaar 868 gehouden , en een

te

(») Ado in Chron. (o) Sigcbcrtus A. 820.

rius. (q) Regino lib. 11.

(ƒ>) Trithemius. Chron. Hirfaug. & ex eo Su-
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te Keulen , in 't Jaar 887, teegen de Kerken-rooveryen , en andere mis- J^c.
bruyken, als ook, nog een, te Mentz, in 't Jaar 882 , weegens de ver- totCM -

durvene toeftand der Kerken , gehouden geworden. De overige en te

gelyk buytenlandfche Synoden, gaan ons hier niet veel aan , en ze zou-

den al te veel plaats weg neemen, om die alie op te haaien.

HET VYFDE HOOFDSTUK.
Van de verschillen , ter oorzaake van den Godsdienft.

§• 1.

GElyk als het altyd zoo toegaar, dat de huychelaars , en daadelyke

valfche Leeraars haare dwaasheeden , zonder eenige de minfte aan-

vechtinge, geruft, en ongehindert overal voort dryven ; en daar en tee-

gen wel haalt , over andere oprechte lieden , het grootfte allarm maa-

ken : zoo ging het nu ook hier ontrent. De Paus , en zyne Geeftelyk- d« o«ft«-

hcyd zat nu in een goede ruft, eer en welluft , en niemand dorft , tee- «rvolpde

gen deffelfs hoofd-dwaalingen , by na den mond open doen , by aldien
%lf"c7~

hy niet aanftonds verkettert en verbannen wilde zyn. Hier teegen moe- w" thc )'d -

ften nu zommige oprechte lieden, die zig om de fchaade Jofephs bekom-
merden, fchaade lyden } en, dat nog het ergfte was, zoo lieten zig ook
die anderzins goede gemoederen, als Kaarel en Lodeii'yk, zoo zeer ver-

blinden , dat zy de getuygen der waarheyd al meede vervolgden. De k»«*i«^

eerfte nam ordentlyk een veld-tocht , teegen de Ketters in Spanje voor, verd ««.

en hy wilde haar met ftam en wortel uyrroeijen , door dien men die voor *«««.

Amaanen hadde uytgegeeven. (V) Gelyk als hy ook de Kerken der Ket-

ters ontheyhgd en verderven zoude hebben ,eeven als zyn vader Pipmus
ook gedaan heeft. (V) In 't Oojlen rufte de Geeftelykheyd ook al niet , om
de Hooge Overigheyd teegens alle zulke lieden op te hitzen , die haar ,

met de getuygenis der waarheyd , verdriet en fchaade aandoen mochten.

Daarom heeft het by de huychelaars de naam , dat de Keyzer Bafilius ,

en andere , eene ontalljke meemgte Manicheeërs hadde uyigeroeyt en omge- Mani.

bragt. (c) Met welke naamen , buyten allen twyfFel , de goede recht-

fchaapene Chriftenen, maar alleen toegenaamd,en gehaat gemaakt wier-

den, op dat men haar zoo veel te eerder aan een kant helpen kon , wan-

neer zy voor zulke uytgefchreeuwde en grouwelyke Ketters gehouden
wierden. Gelyk als men nu nog doorgaands ; in deeze eeuwen , inzon-

derheyd by de Papillen , vind , hoe dat de befte lieden , met deezen

naam, zyn verketterd, en weg gemaakt geworden. Welk proces ook nu
nog altyd gevoerd werd.

2. Echter kreunden zich de van God gezondene booden , en getuy-

gen der waarheid , aan geen verketteren , fchreeuwen , weedcrleggen ,

vervolgen, en woeden der huychelaars. Van waar men ook ten allen öewygen

tyden eenc over groote meenigte van zulke oprechte Mannen , zelfs ook h^d te-

midden onder den verdurvenen hoop der Geeftelykheid, vind, welke plu,/

nu al lang bekent gemaakt zyn. (d) Ik wil nu niet zeggen van die dik-

maals nadenkelijke bekenteniffen der beyde Keyzers, Kaarel en Lodevjyk, jj-/*"'"

gelyk ook hier na , van Lotharms, van Lodewyk de tweede , vanCarolus

Calvus, en andere, waar van die geene veel weeten te zeggen , welke

I. Veel. Z z z opent-

(a) Platina in Adriano. Ptolcmsus Lucenfis ap. Centnr.Magdcb. Sec. vin. p. i$\ & Scripto-

res Hifpanici. (£) Annales Archiepifcoporum Moguntice. (0 Zonaras. Baronius. Ann. S86:

(<ƒ) Vid.Catal.Teft.Ver.Iib.x.
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ja" opentlyk teegen den Paus , van Luthers tydenaf, gefchreeven hebben,

ie**»*. Uyt de Biflchoppen zelfs wilden veele den Paus noch al nietvolkoomen

onderworpen zyn , ten deele wel uyt kennifie van zyne groote onge-

rechtigheyd en tyrannye,en ren deele ook, uyt hunne eygene hoogmoe-
niflchop- digheyd. Op deeze wyze dan trotzeerde Johannes, Aartsbifjchop van

Ravenna , Paus Nicolaus de eer/Ie , noch al vry zeer, midden in Italië ,

hy wierp hem zyne vryheyd voor , en bewees de oude voorrechten van

zyn Bisdom-, alhoewel hy nochtans de ftraf daar van draagen, en onregt

hebben moeft, gelyk het gemeenelyk toegaat, (e) By na eeven het zel-

ve viePer met den Mdaanfchen Bijjchop , Angilbertus , ontrent het mid-

den van deeze eeuwe , voor , welke ftryd veroorzaakte , dat de

Milaanfcbe Biffchoppen , by na wel 200. jaaren lang , zig aan de ge-

hoorzaamheyd van den Paus onttrokken hadden, (f) Luitperttts , een

AartsbifFchop te Metitz;, beklaagde zich by den Keyzer Lodewyk, zoo
wel over den Paus , als de andere voorftanders des volks , naament-

lyk, hoe dat zy zelfs den dwaal-weg infloegen , en de andere met zich

in 't verderf fleepten. (gj Waar van ook de booven verhaalde en ande-

re Synoden in groote mecnigte getuygen , ja de Pausgezinde Schryvers

zelfs loochenen het niet, in de alreeds gedachte klagten over het alge-

meene verderf.

3. Ook was onder de huychelaars in 't gemeen, het Rijk zelfs oneens,

wanneer de Grieken en Latynen zoo dikmaals , tot flaans toe , met mal-
siryjvan kanderen keeven. In de voorige eeuwe was het grouwelyke gekyf, aan-

cnLa't^ncn gaande de beelden, onder Leo Ifaurus al begonnen , daar niet alleen de

b«ucl
e

. Grieken en Latynen, maar ook de eerfte , onder den ander zelfs , zich

op het heevigfte verkettert, vervloekt, en verbannen hebben. Zoo ras

als ook Irene , onder de Grieken, uyt de regeennge weg was, zoo ging

het weederom te Conflantinopolen , onder Nicephorus , over de beelden

aan 't raazen ; de Munnikken en Paapen mochten daar teegen fchreeu-

wen , en de Paufen zelfs, tieren, donderen , en blixemen , zoo als zy
wilden. Verders lieten de volgende Keyzers , Leo Armenus , Michaèl
Balbits , en Theophdns , die afgoderye, en met haar, het tweede Niceen-

(che Synode, geheel en al verwerpen; daar het ook by bleef, tot dat het

na de dood van die laatfte Keyzer, in 't Jaar 842. door deflelfs Wedu-
we, Thecdora , alles weeder over hoop geraakte, en de Beelden-dienaars

weeder den vryen toom kreegen. Hier beneevens viel 'er ook, over en
vm de weeder , al iets van den ftryd van weegen den voorrang voor. Waar

meede het, in de tyden van Photius , aan de zyde der Paufen , al zeer

wonderlyk daar uyt zag, gelyk als wy, by zyne Synoden , nu reeds al

gezien hebben : en die van de Patriarchen , met de Paujen , op deezen
tyd , al eenige vriendfehap hielden , die deeden het maar alleen in de
zaaken weegens de beelden , of anders, cm haar eyge voordeel. Ik laa-

vanpieg. te ftaan , hoe zig de Grieken met de Latynen over de verfcheydene ker-

kelyke gebruyken , niet meer verdraagen konden , voornaamentiyk ,

weegens het ongezuurde broed in 't Avondmaal, het vaften op den Sab-

bath , en voor Paafichen ; weegens de Priefterlyke echt , de onthoudin-

ge van bloed en het verftikte , en diergelyke zaaken meer. (h) Waar
van , in onze Afbeeldinge der eerfte Chnftenen , wel het noodigfte ftaat

aangeteekend.

4. Ontrent het punt, van het uytgaan des H. Geejls, gelyk als zy het

noe-

\oorzitcm-

tighecden.

Van h«c

uytgaan

van den
H Geelt

(e) Anadafius & Platina in Nicolao 1. (ƒ) Sigonius ]ir>. v. de Re^. Itai. («) Epift. in

Catal. Téft. Verit. 1. o p. f39. (h) Vid. Photius in epill. ad Nicol. & in Nomocanonc Nica-

lans I. in cp. alii ap. Baronium. TÈneas Pariücnf adv. Errorcs üracorum.
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noemen, is ditmaal zoo veel oneenigheyd en woorden-twift geweeft: om Ja

c

dat de Grieken geleerd hadden , dat hy alleen van den Vader uytgaat, tot C*V
en het de Latynen kwaalyk af-naamen , om dat zy in het fymbolum ,die ^

v

i^n"

twee woorden Filioque (en van den Zoon) daar by gezet hadden. Na dat syó*oiu«i.

nu ook nog daar en booven Photius, de Patriarch , den Paus Nicolaas ,

dit, als eene boosaardige vervalfchinge, voorwierp, en het fymbolum daar

door verdorven heette te zyn , zoo ging nu eerft de ftryd , van het uyt-

gaan van den H. Geeft , regt aan , om dat de Grieken , in het achtfte al-

gemeene Synode , de byvoegmge der Laty?ien t'eenemaal verwierpen , en,

als een nieuwigheyd, uytfchooten. Waar op dan hier na , inzonderheid

in de elfde eeuwe , zoo veel daar over gefchreeven en gereeden-twift

wierd. (/) Waar door ook , de waare kragt des geloofs , en van het

Euangelium van Chrijlus , gantfeh vergeeten bleef, en men, over de
meeningen en manieren van redeneeren , naar het onzaalige voorbeeld der

voorvaderen , geduuriglyk oneenig was , en dog niet het geringfte daar mee-

de by de teegenfpreekers uytregte,ja zelfs ook niet een hair daar door ver-

beeferd wierd. Eyndelyk ftiet men het vat t'eenemaal de boom uyt, wanneer

de zaaken van Photius met zoo grouwelyken ftorm by der hand genoo- swyd «n

men wierden. Het voornaamfte daar van is nu reeds al, by de Concilien,
Phütlus '

in 't vierde , en, by zyn leeven jin het derde h00fdfluk , klaar vertoont, zoo

dat ik het overige daar maar by zal voegen. Naamentlyk, deezen Pho-

tius hadde , by vriend en vyand , eenen ongemeenen lof van wysheyd

,

eeleerdheyd en ervaarenheyd ; dog hy ftont den Paus , Nicolaas de eerfte,

en andere, uyt veele oorzaaken , niet aan, voornaamentlyk,om dat het

haar verdroot , dat hy gelyk als uyt der Leeken fiand , (wanneer die

lichtvaardige afzondennge eens gemaakt was) een Patriarch was gewor-

den, (k)

< . Men moet zich verder hier over niet verwonderen , waarom doch ?
orMak

1 • n 1 !• i
hiervan,

de huychelaars Photius teritond zoo vyandig zyn geweeft, daarhy doch
van natuure een bekwaam en naauwkeurig man is geweeft. Want hy ver-

loor op eenmaal de genaade, wanneer hy BafUius beftrafte , om dat hy
den Keyzer Michael zynen rechten Heer en vroomen Voogd , vermoort,

en zich* zelve tot het Keyzerryk verheeven hadde. (/) Daar over dan
wierd de Keyzer waarelyk ontruft , niet teegen ftaande hy hem , om zyne

groote gaaven , grooten eerbied toegedraagen hadde > hy liet hem ook daar-

om , op het voor heen befchreeve Synode , afzetten > doch kort na de
booven gedachte ontftaane ftryd met den Paus, óver de Bulgaaren, wierd

hy weeder herfteld , en den Paus 'Johannes de achtfte ook daar toe be-

woogen. Daar het dan, na den aart der huychelaars, ook zoo toeging,

dat de Paus , Photius zyn beften vriend en broeder roemde te zyn ,

die te vooren tot in den afgrond toe verdoemt was geweeft. (jn) Alhoe-

wel het ook daar niet lang meede duurde , door dien de Paus zyn ver-

langen hier door niet vervult zag , naamelyk , dat de Grieken hem in

alles wilden wyken. Om welke reede dan de Paus Marinus , naader-

hand Photius op een nieuw begon te verdoemen , welken hier na zy-

ne nazaaten volgden : zoo zeer zelfs , dat hem de Papiften grouwelyk

genoeg befchryven , en als een recht wanfchepzel uyt maaken. («) De
volgende Keyzer , Leo Sapiens , hadde ook eenen broeder , genaam

t

Stephanus , dien hy wel gaarne tot Patriarch gemaakt hadde -, en daarom

zocht hy Photius maar wat op den hals te fchuyven , en hy liet hem , door
Zzz 2 zyne

(0 Photius epift. encyclica ap. Baronium Ann. 863. n. 84. Alia Scripta Photii ap. Allatium

de Gonf. Gr. & Lat. lib. 1 1. c. 6. (k) Zonaras. Balfamon. Aöa Synodi vi 1 1. (I) Photiusep.

118. Simeon Logotheta in Balilio. (m) Johannes vm. ep. ap. Baronium & Tom- Concih
(n) Baronius. Bi'nius. AUaiius. Maimburgius de fchifm. Griec. lib. 1. p. 2,0.
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is geweeft.

zyne vrienden van een t'zaamenzweeringe befchuldigen, en hy verzond
hem, onder dit voorwendzel , in een Kloofter , daar hyook in isgeftur-

ven. (o) En daar meede had die langduurige ftryd weeder een eynde,
doch niet, de oneenigheyd der Grieken met die van het IVeften , gelyk

wy nu na malkanderen zullen gaan hooren.

6. Daar was ook in 't Wefien eenen zwaaren ftryd ontdaan, over de

pradeftmatie en genaadige verkiezinge , waar van de grond al booven , in

devyfde eeuwe, bekent is. Naamelyk, een Benedtffyner Munnik, ge-

naamt Godefchalkus, in een Kloofter, onder het opzicht van Rheimsge-
hoorende, haalde dit weeder op. Zijne ftellinge dan was, volgens het

bericht van zyne vyanden, byna deeze : Daar is eene tweederhande ver-

kiezinge , de eene ten eeuwigen keven , en de andere , ten eeuwigen dood.

God wil niet , dat alle menfehen zaalig zullen werden, maar alleen die gee-

ne , welke metter daad zelve zaalig werden , of die hy zaalig hebben wil.

Chrijtus was niet geflurven om de gantfche wetreld te verlojjen, maaral-
leen , voor die zaalig werden. De menfeh heeft wel zijn vrye wil, maar
die was in Adam bedurven, voor zoo veel het goede aangaat. Daar toe nu-

ts ons de hulpe der genaade noodig , en die voor-koomende genaade tot alle

werken , welke genaade ook niet na de verdienjle gegeeven werd. fpj Ande-
re voegen deeze ftellinge daar noch by , dat de Dttyvel niet een eenige van
die geene tot zich kan trekken, tot welkers verlojjinge Chrijtus geflurven
is. (q) Maar dat hem de fchuld werd gegeeven , dat hy gezegt zoude
hebben : dat de Godheid der Drieëemgheyd drievuldig was , (r) daar van
ontfchuldigen hem andere , uyt de bekentenis van zijne eygene vyanden
zelfs. (Y) Van waar hem eenige doch te vergeefs voor een Arriaan uyt-

kryten. (t) By de boven genoemde meeningen zoude hy zich ook op de
meede-ftemminge van Auguflmus beroepen hebben , waar hier booven

,

op de gemelde plaats , gewag van gemaakt is. Booven dat willen zy
hem ook loutere hoovaardye en eergierigheid toefchry ven , («) dewijl

hy zich licht aan alle de gemeene termen en gevoelens niet heeft willen

laaten binden , gelijk als Hincmdrus van hem klaagt , dat hy van de
Godheid eene ongewoonelijke uitdrukkinge gehad heeft : zoo dat hy
daar over aangevallen is geweeft} voor eerft van Hincmarus , den Aarts-

biflehop van Rheims , die zeer hart op hem toegezet heeft ; hier na van
Rabanus en Haymon, de Biflchop van Halberflad , die met hem op het

Synode van Alentz, gewoorden-twift , hem verdoemt , eh weeder tot

Hmcmarus gezonden hebben. Hier op heeft deeze hem afgezet , ftren-

gelijk geflaagen, en in een tucht- of gevangen-huys geworpen, daar in

hy geheele 2i.jaaren lang gezeeten, en eyndelijk geflurven ïs.^v} Daar
deeze ellendige verketteraars immers wel licht die reekeninge hadden
konnen maaken, dat zy hem met flaan, fteeken , en plukken, van zijn

gevoelen doch nooit afbrengen , maar wel veel vafter daar in maaken zou-

den : welke verkeerde weg , om de gewaande Ketters te bekeeren , de

huychelaars ten allen tyde van de oude geleert hebben.

7. De Schryvers bekennen zelfs wel * dat hem niemand , te

Mentz, op het Synode , heeft konnen overtuigen , door dien zy zeg-

gen , dat hy , van Rabanus , gelijk het veelen gedocht heeft , noch
al heel vernuftig weederlegt is geworden : (y~) waar meede zy den Lee-

zer als in twijffel laaten , dat, het juyft zoo grondig niet gefchied is>

(o) Cedrenus. Joh. Scyliza. (p) Hincmarus Rhemenfis ep. ad Nicol. I. (^ Frodo3rdus

ap. Baronium Ann. 848. 11. f . (r) Hincmarus 1. c. (s) Uffèrius. [t) Sandius lib. iu.p. 372.

fa) Hincmarus. {x) Lambertus Schafnaburgenlïs Ann. 848. Sigebertus Ann. 849. Annales

Francici. Vid. UfTerius. Hirtoria Godefchalki. (v; Sigebertus. Annales Francorum & apud

Baronium Ann. 848. n. a.
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't welke, buiten dat, uit de gevolgde verbitteringe der Geeftelijkheid , J;^
c

en het harde onthaal, dat hem is aangedaan , klaar is: terwijlen doch dit tot CM-

de wijze der kettermaakers is , wanneer zy met hunne bewys-reedenen

niet voort konnen koomen, zoo fchelden , en flaan zy van haar , zoo

veel als ze maar konnen. Ondertuffchen hitfte men ook den beroemde stryd van

Johannes Erigena Scotfts , teegens hem" öp, die dan zijn heyl ook al aan '£$$?

hem verzocht , dog ook daar over by de anderen in ongunft , en op de Scotus '

ketterrolle kwam , waar van ik hier booven , in het derde hoofd/luk , ge-

dacht hebbe: want de Geeftelijkheid van Lions fchreef eene beftraffinge

teegens hem , en Florus , Magijler aldaar , fchreef ook een boek van de

voorweetenheyd , verkiezinge , en vryen wille , teegen het gevoelen van

Scotus: waar van de Geleerden meerder weeten te twiften. Deeze doffe

nu ,
(gelyk als ze van zig zelven het vernuft veel werk weet te geeven

,

zoo men zig daar toe inlaat} is een rechte twiit-appel, daar veele , toen

ter tyd, enverder heen , inzonderheyd in Frankryk ,de tanden opftomp
beeten, en waar in veele ook Godefchalkus verdeedigden , gelyk als/? emi-

gius de Aarts-biffchop te Lions, Prudentitts , en meer andere, die byzon-

der met Scotus hier over te doen hadden. Waar van die geene , welke

dit gevoelen wat naader aangaat, ook breeder handelen. (^)
8. Om nu niet weynige woorden de andere hoofdftryd nog aan te roe- ftryd °v«

ren, naamentlyk, van het Avondmaal , zoo fchreef om 't Jaar 820 een maai.

vor

Abt van de andere Corbey , niet die in Wefiphaalen , een boek , van

het Sacrament des Avondmaals , neevens een bygevoegde brief. Hier in

riu droeg hy dit gevoelen voor : Dat het weezen des broods en des wyns ,

na den zeegen in het waarachtige vleefch en bloed Chrifti veranderd , ge-

maakt , en gefchaapen wierd, alhoewel men het uytterlyke neg al bleefzien:

en dat van daar alle , zonder onderfcheid het lichaam Chrifli ontvingen , maar ,

alleen de waardige , ten leeven: Chrijlus moeft ook daagelyks neg weeder ge-

offert worden , dewyle nien daagelyks valt. De beroemde voorvegters , Ra-
banus , en Scotus , fpraaken dit nu aanftonds teegen , dog wel voornaa-

mentlyk Bertramus , of, gelyk hy anders heet, Ratramns, in een boekje Bemamus,

van'tlichaam en bloed Chrlfli, aan Caroltis Calvus , die men in decatalo^ns

teftium veritatis meede heeft. Daar in hy Uytdrukkelyk bewyzen wil, dat

het brood en den wyn maar alleen fioumlyker wyze het lichaam Chrijli is,

en geenzins in der daad en waarheya. (a) Eeven als de meefte Grieken

toen ter tyd, by de ftryd over de beelden gewoon waaren te bekennen

:

dat Chrijlus niet recht en kon afgebeeld werden , en dat zyn waarachtig

beeld in het Avondmaal wierd voorgelegt. (b) Waar teegen de andere

ftelden: dat hetAvondmaal het lichaam en bloed van Chnjtns zelfs was.

(f) Hier over heeft het waarelyk altoos veel difputeerens gegeeven : dog
ondertuffchen heeft men echter daarom geen eyge feffedzar uyt gemaakt.

Beyde de partyen hadden Wel gedaan , indien zy Chrijlus zelfs regt waar-

achtig in haar herte hadden aangenoomen , en dat ze hem van gantfeher

zielen gehoorzaam geweeft waaren > zoo zouden zy alle dat woorden-

twiften wel haaft vergeeten hebben. Dat ook altyd , by diergelyken ftryd>

als het noodigfte en het eerfte, wel te bedenken was.

(t) Vid. Uflërius c. 9. Voflins Hift. Pelag.P. iv. 1. 7. Spanhem. H. E. plen. p.8n. Forbcfius

Inftr. Hift. Th. vm. c. 29. Hottingerus HLTÜ. c. ix. p. 668. (a) Rabanus Maurus ep. ad Egi-

mm. Joh. Erigena Scotus, ïib. dè EuchariÜia. Conf. Forbefius xt. c. 18. Spanhcrnius. H.E. Üf-
ferius de fucecf. Ecclef. c. 2. (b) Synodus CPtana in To. Concil. (c) Synodus Nicena 1 1.

Aö. vi.

Eyttde van 't neegende Boek.
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HET TIENDE BOEK.
Van de aanmerkelijkfte Kerkelijke Gefchiedenifïèn in

de tiende Eeuwe.

Öuytfche
Keyzer-

Cunradus.

Hendrik
de Vooge.
laar ge-

naamc.

Laat zie

niet te Ro-
me kroo.
nen.

HET EERSTE HOOFDSTUK.
Van den uytterlyken toe/land der Kerken in 't algemeen.

§. i.

^^j^^ti Elyk als het 'er teegenwoordig, in den aanvang van deeze
eeuwe, in de Regeeringe zeer ellendig uytzag, zoo, en

noch veel meerder, was zulks ook in de Kerken. Het
laatfte zullen Wy hier onder moeten bekennen :en heteerfte

is uyt het begin der Regeeringe vandenKeyzer Cnnradus
openbaar. Hy was dan een Hertog uyt Frankenland , en

een zoon vari Otto Ludolphus van Saxen :hy wierd aan de Duytfche Vor-

Jlen tot Keyzer voorgeflaagen , dog hymoefte van eenige boosaardige veel

teegenfpraak lyden: het zoude ook eyndelijk tot eene openbaare bloed-

ftortinge zijn uitgevallen , by aldien de Barbaaren zelfs de Chriftenen

niet als te rugge gehouden en beftraft hadden. Want óe Hnngaaren

,

van welkers inbreuk in het neegende Boek gedacht is , vielen in Beyeren,

en de naafte Landen, en maakten overal eenen grouwelyken fchrikj Cun-

radits dan moed deeze menfehen, door het verdrag van eenejaarelykfche

fchattinge, afhouden. Waar op hy zijne vyanden verder na malkande-

ren t'onderbragt , doch maar zeeven jaaren lang regeerde, (a') Zoo zag

het kortelijk , in 't begin deezer eeuwe, in het Ryk daar uyt , en , wan-

neer men het geluk van de volgende Keyzers al roemde , zoo hielp het

doch het waare wei-weezen der Kerken zoo weynig , dat de blindheyd

en zorgeloosheid over al heel zichtbaarlijk aanwiefch, gelijk als het, in

den voortgang , ook klaar blijken zal. Deezen Cunradus nu was te voo-

ren Henrictis, zoon van Otto, Hertog van Saxen , zeer haatfg geweeft ;

doch voor zijn dood, nam hy zijn befluyt, zöndzynen broeder, Eber-

hardus, tot hem, en droeg de Regeeringe aan hem op. De Afgezanten

nu zouden Hendrik beezig gevonden hebben met voogels te vangen , van

waar hy dan ook Ancep , de Voogelaar , wierd genaam t. (b) Hoewel
andere maar den naam van zijn tijdverdrijf afleyen , dat hy in zijn

jeugd, met voogel-vangen heeft gehad: ten minften heeft men oude

munten van hem , waar op zyn beeltenis , met eenen voogel in de hand

ftaat. (V) En te Quedlinburg is een plaats niet wyd van 't Slot, die men

nu noch teegenwoordig het Voogel , of Vinken-veld noemd , en deeze

gefchiedenis daar by voegt.

2 . De Italiaanen nu laaten deezen , en andere , niet voor Keyzers hee-

ne gaan , alleen maar daarom , om dat hy zich van den Paus niet wilde

laaten kroonen : waar tegen egter de verftandige veel inbrengen , dat ons hier

niet

(a) Otto Frifingenfis l.vi. c. 16. Urfpergenf. A. 9. 13. Godfridus Viterbienfis p. 17. Maria-

nusScotus. A. on.Si^cbertus A.Qi2.Luitprandus 11. c.7. Cranzius in.Sax. c. Aventinus iv.

p. 376. Nauclerus gen. 31. (&) Siffndus Presbyter. Henr.Bodo de Coenobio Gundefano p.490.

ap. Meibon. To. 1 1 . Rei. Germ. Chronicon Merfeburg ap. Gentur. Magdeb. p. 706. Nauclerus

gen. 31. (<) G.FabriciusChron.Sax.
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niet aangaat. (d~) Echter is het te pryzen , zoo het waar is , wat men Ja» cm.

daar by fchrijft, dat hy gezegt heeft: Het was hem genoeg , dat hy Koo-

mng heette , en hy achtte zich de kroone en zalvmge onwaardig; en te ge-

lijk de oorzaak daar van bygebragt : hy wilde daarom niet eerft met de

tyrannen in Itahe vechten , die behalven dat het Land genoeg hadden
bedorven, (V) Gelijk hem dan ook veele oude Schryvers, weegens zij-

w"**;'

ne zeedigheid en ootmoedigheid , roemen , zoo dat men hem den toe- "»«»,

naam van de ootmoedige gegeeven heeft, (f)
Dit is gewis, dat 'er voor ootmoe-

eerft veel goeds en oprcchts van natuure aan hem geweelt is: en dat hem 8 e

de vyanden der Duytfchen , zonder eenigen grond , voor een rechten

Barbaar uirgekreeten hebben. Hy heeft zich ook teegen Arnulphus den

Hertog van Beyercn , die teegens hem was opgelïaan , zoo goedertieren ïykhcü,

betoont , dat hy hem daar door weeder te rechte heeft gebragt. En wat

hy , ontrent de befcherminge van 't Rijk , teegens de Hungaaren heeft

gedaan, is genoeg bekent, daar hy haar, by Merfeburg, en elders, t'ee-

nemaal verflaagen heefr. Waar by dan aanmerkelijk is, dat hy voorden Bcjochw

flag aan God eene belofte gedaan zoude hebben : Dat , zoo hy de zee- de.

01**"

ge behaalde , hy de Simonie of de verkoopinge van geejlelyke dingen , on-

dcr de Geejhlykheid, als de erg/Ie ketterye, met ernjt wilde uytroeijeu (g)

Doch of hy zulks gehouden heeft, daar aan is wel met regt te twij-

felen: door dien zig de Geeftelijkh^id in haare boosheid zoo verftokt,

met handen en voeten zal verweert hebben : men leeft bv de Oude _

daar ook niets altoos van
; maar men vind veel eer merkteekensvan hem, b«fc.

hoe hy zig van de Munnikken en Paapen, tot alles heeft laaten bepraa- t,'^'.
'

ten , wat zy maar hebben wilden. Yan waar 'er ook zoo veele bygeloo-

vige dingen van hem te vinden zyn. By alle het welke zy hem doch
daar in wel niet geraadcn zullen hebben , wanneer hy , by voorbeeld

,

zyne eerfte Gemaalinne, Hateburg , moede wierd , en het met een an- Eg*»i*.

dere heymelijk heeft gehouden , (injufio multum peccajfe connubio) dat

hy, door een onrechtvaardig huwelyk , heel veel gezondigt heeft-, ge-

lyk hy het zelfs bekent, waar na hy ook Mathildis ten vrouwe heefc ge-

noomen. (/;) Ik zwyge nu noch van andere dingen, hem aangaande.

2. Onder de teekens van zvn ellendig byeeloove, of veel eer van de Grote bj*
•^ * " * ^ tf l00VJ2-

verleydinge der Geeftelijkheid , gehoort ook , hoe hy , voor een oude heïd.

verrotte hand , als voor heylige rehqnien , of overblyfzels , is needergc-

vallen, die hem Carolus Simplex uyt Vrankryk toezond, en die voor de
hand van den H. Denys uytgaf , ja , die hy wel uirdrukkeli|k een deel

van de H. trooji van zijn Kijk noemde. Q") Ingelijks-ook, wanneer hy
zig vanRudolphus, uit Bourgondie liet bedriegen, en een oude lans voor

een groot ftuk Lands van hem handelde, die hy daar voor uytgaf, als

hadde hem Conflantinus de groote laaten maaken, en die uyt de ipijkers

van ChnftusKruys gefmeed was. (k) Waarover dèPapijlen den goeden

bedroogenen Heer niet genoeg verheffen konnen , en aan die zaakenalle

zijne overwinningen, ja de zaaligheyd zelfs, toefchryven. (l~) Eevenals zijne ""Jv^
Gemalinne , Mathildis , van de Schryvers ook zeer geroemt werd , daar &».

over dat zy tot verloflinge van zyn ziel, niet alleen arme lieden, maar
ook voogels zelfs ,

gefpyzigt heeft, (tn) Ondertuflchen hebben deeze

Hee-

(A) Cramius. Vid. Conringius de Rep. Gcrm. Arumsui ad Aur. Bullam difc 2. Limnxusad
A.B. c.aj. Reinkinjr. de Reg.Sec. Imp. Rom. (?) Sigebertus A. CMXXXVJI. A'bcrt.as Sta-

dienfis Ann. CMXX. Compilatio Chronologica ap. Tüberienfem Ann. eod. Ditmar. Chron.

p.f. (ƒ) Hartmannus Schedel. Chron. Magdeb. Vita Ditmari. (g) Luitprandus 11. cap. 8.

(b) Ditmarus l.c. (*') Wittichindns Corbejenlis lib.i. pag.foS. Baronius A. CMXX. n. 3.

{k) Henr. Bodo 1. c. p. 491. Otto Frifingenf. vi. c. 18. (/) Baronius Ann. CMXX IX. n. 1

,

•leqq. (m) Ditmarus p. 11.
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' Heeren dog in alles na haaren eygenen wille geleeft, en zig op het uyt-
terlijke huichelaars weezen t'eenemaal verlaaten, en gemeent, datmen,
by alle weereldze welluftigheid , heel wel en gemakkelijk zaalig konde
werden, wanneer men maar de plegtigheeden meede deed: gelijk als hen
dit alles van de verleidende Geeftelijkheid ook zoo wierd voorgepraat,

Dcrtci- en nu nog , helaas , gefchied ! Van Hendrik fchrijft men , dat hy over tafel

,

akyd in welluftigheyd en met boerterye zich heeft vermaakt , (») gelyk
als dat wel fyntjes uitgedrukt {laat, daar onder, zonder twyffel,de groot-
fte dertelheeden en dwaasheeden , meede gehooren , gelijk het dan aan
groote Hooven in 't gemeen toegaat , en zyn flegten handel ontrent zij-

nen echt, ook wel aanwyft. Dit alles mogt egter by de Geeftelijkheid

heel wel door den beugel , wanneer de goede Hendrik maar veele Ker-
ken en Kloofters (lichtte, groote vereeringen aan de Munnikken enPaa-
pen deed, en haar den buyk wel vulde , het geene hy ook wel gedaan
heeft. Dog echter zoo , dat hy daar beneevens ook al meer op het voordeel

tóekcBd"*
van nem en ^e zyne zag> wanneer hy, tot een voorbeeld , zijnen jong-
ftenzoon, Bruno, tot Aartsbiffchop van Keulen , (o) en zijn dochter,
Mmhildis , tot Abdijje -van Quedlinburg maakte. Daar meede zy alzoo

r^dïin!
n

voor haar leeven lang wel verzorgt waaren. (p) Welk Sticht dan van haar
bürg

- afkomt, en van de grond af door haar gebouwt is geworden, en ook van
de oude Pausgezinde Schryvers zeer hoog geroemd is , als een voortref-

felijk Kloofter, (_q~) en een Kooninglijke en zeer rijke Abdye, (rj daar

de Godzaaligfte en eedelfte Maagden in leefden. (sj Dog waar in

ook veele hier na, door de goede luye daagen en overvloed, zoo ligt-

vaardig zijn geworden, dat, onder anderen, eene Abdiffe , genaamt So-

phia, dochter van Graaf Fredrik, weegens haare groote buytenfpoorig-

heeden,van de nabuurige Heeren aangeklaagden ook afgezet wierd. (7)
Gelijk als 'er dan gcmeenelijk, in zulke Abdyen en Kloofters , meer on-

heyl en grouwelen als goed gebeurt is , en nu nog gebeurt.

4. Verders zal 'er van zyne andere gedenkwaardigfte daaden hier onder
nog iets gedagt worden. Zyne overwinningen , tendeele teegen de inland-

fche en afgunftige vyanden , Burchardns en Armdphus , ten deele teegen de
Slavoonen , Heneten, Hungaaren , en andere , zyn veel te wydloopig ,

om die alhier op te haaien. Hy ftierf eyndelyk aan eene beroertheyd, in

't i6 d

-
Jaar zyner regeeringe, in 't Jaar 936 en wierd te Chiedlinbnrg in

zyn eyge Sticht begraaven. («) Zyn Zoon Otto de eerfte , of de groote

genaamt, noemde zig ten eerfte zelfs een Roomfch Keyzer, en had, in 't

begin, veel te ftryden met zyne benyders, Arnolphus , Hermannus ,Tan-

quardus , en andere, gelyk als dan de zoo genaamde Chriftenen malkan-

der zelden veel in ruft lieten. Hy heeft ook naderhand , in Italië, De-
nemarken, en elders geduurig kryg gevoerd, en ook met de Paapen zelfs

heel veel te doen gehad , Rome ingenoomen , en den Paus , Johannes de

dertiende , afgezet, waar van ligt hier onder wat meerder zal voorvallen,

als ook, wat 'er al, met zyne ftigtingen en nieubekeerde volkeren isvoor-
\rord ««« gevallen. Want , met deeze dingen heeft hy , by de Paapfche Schry-

vers, grooten lor, en de tytel van heylig en groot daar van gedraagen ,

niet teegenftaande hy den Paus veel moeyte aangedaan heeft , en de Ro-
meynen doen zweeren , dat zy voortaan , zonder des Kcyzers verkiezin-

ge en verlof, geenen Paus verkiezen nog inftellen zouden, (<v) Waarom
hy

(n) Wittichindus p.641. (0) Ditmarus. (ƒ>) Bodo 1. c. (7) Chronicon 01denburgenfe.

(r) Anonymus in rundationibus Monalter. ad Chron. M. Belg. p. 76. CO Chronicon Marien-

thalenfe p. 259. ap. Meibom. To. 11. Rer. Germ. («) Ditmarus. Otto Frifmg. Luitprandus.

Wittichindus. Cianzius. Nauclerus. (x) Lnitprandus vi. c. 6.
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hy ook hier na zynen zoon , Otto de tweede , te Rome tot Keyzer liet l"'™-
verklaaren, en ook in de meelle dingen een goed voorneemen hadde. Alleen,

dat hy zig van de Paapen het hoofd moede liet maaken,en tot haare voor-

deden bepraaten. Want hy fchonk,aan veele Biflchoppen en Abten, tot

groot nadeel van 't Ryk,geheele Graaffchappen en Heerfchappyenweg, l"f^'cr
en hy liet aan zynen broeder, de gedachte Bruno, toe , dat hy zig als B.irchop-

een weereldlyk heer aanftelde. Hy liet zig ook zelfs tot de verachtfte

dingen bepraaten, wanneer hy by voorbeeld, van den Paus Johannes de Bygeioof

dertiende , een yzere ring afbeedelde , welken de bedriegers voorgaven , als
va"

was die van Petrus keeten gemaakt, en die, te Rome ,3.1 eenduyveluyt-

gedreeven hadde : (y) Waarom de Papillen hem dan ook zoo zeer pry-

zen. (V) Ik zwyge nog, wat hy voor eenen grooten hoop oude doode
beenderen , en andere prullen , te zaamen heeft laaten raapen , en in de

van hem gedichte Domkerke te Maagdenburg doen brengen. (V) Dier-

gelyke voorbeelden, van hemen andere, ons byna zonder getal voor-

koomen , wanneer men de oude oirkonden daar van doorloopt. Hy
is, in 't Jaar 973 , te Qvedlinburg gefturven, en te Maagdenburg in den

Dom begraaven. (£)

5. Het begin van Otto de tweede , is nu al verhaald, die ook anderzins onoii.

taamelyk vreedzaam was, als alleen dat zommige Biflchoppen, als die van

Maagdenburg, Mentz , en Jlugsburg hem , tot dank voor zyns vaders verhef-

linge, wat werk maakten, en Henrik Hezelon te Regensburg voor Key-

zer uytriepen , maar wel haaft weedcr gedempt wierden. Alhoewel 'er

hier na , in Duytsland en Italië louteren opfland meeft altijd , door het

aanhitzen der Paapen , voorviel. Die hy dan ook , na zynen tocht daar

heene, by een aangefleld gallmaal zeer lcherp llrafte, en daarom de bloe-

dige of roode Keyzer wierd genaamt. De Italiaanen wreekten zig ook

geweldig op hem, en lieten hem heel alleen, toen hy teegen de Sarazynen

op trok, die hy echter daar na t'eenemaal verdelgde, en de weederlpan-

ni^e zeer fcherp llrafte. Eindelijk ftierfhy, in 't Jaar 984, te Rome

,

en zijn zoon Otto de derde wierd, in het elfde Jaar van zynen ouderdom, rw.

Keyzer, en daarom Puer , of het kind, geheeten. Ondertuflchen trok

hem de Bifichop van Keulen op, en hy nam in veele zaaken heel wel toe,

zoo dat de Munnikken en Paapen , die zelfs met veel willen , hem
mirabilta mundi , een wonder des weerelds , heeten. Deeze Vorft müüial.

8

heeft zi°- echter door veele vyanden eerlt moeten doorflaan , en toen hy

geene mannelyke erven bekwam, maakte hy , in 't byzyn der Duytfche

f/orften, een befluyt , dat voortaan geen Paus iemand tot Keyzer zoude

moogen verklaaren , by aldien de Duytfche Vorfien zelfs hem niet eerlt

daar "toe verheeven hadden, (r) Ondertuflchen, als Crefcentius , een

Rooms Burgermeejier , voor de tweede maal in Rome veel onru(l maakte,

en Grcgorius de vyfde verlliet , en hier teegen Johannes , een Bifichop j-*
I

£
fttif-

van Piacenza, in zyn plaats Helde, zoo toog Otto daar heene, handelde

de oproerige zeer liegt , en liet Crefcentius de neus en ooren af fnyden

,

op eenen ezel ruggelmgs rondsom voeren , jammerlyk verminken, en,

beneevens tien andere , eyndelyk ophangen. Den nieuwen Paus fneed

hy ook de neus af, Hak hem de oogen uyt , en wierp hem van booven

het Hot. Ondertuflchen had zyne Gemalinne Maria, den Graaf van Mo-

dena by den Keyzer valfchelyk van ontucht zoo zwaar befchuldigt , dat

hy hem liet dooden. Maar , na dat de Keyzer zyn onfchuld vernam , **g*
B

eBÏÏ*

ƒ. Deel. Aaaa liet Viouw

(y) Sigebertus. (z.) Baronius Ann.CMLXIX. n.if. (a) Ditmarus lib.u. (b) Idem p. 18.

feqq. Otto Frifingenf. vi. c. 20. fcqq. Wittichindus L. 11. p. 20. Cranzius iv. c. 10. Sigonius

lib. vi. Ann.oj-i. Nauclerus ccc. (f) Bonfinius Dec, 1. lib.x. Hift. Hungar,
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jut cm. üet hy zyne Gemaalinne verbranden. Wanneer hy hier na op de We-
duwe van Crefcentius verflingerde „ zoo bragt zy hem , door vergifte

handfchoenen , om 't leeven, alhoewel eenige van een natuurlyken dood
zeggen, 'dog zonder eenige zeekerheyd. (d) Waar uyt dan den Leezer
wel kan befluyten, hoe het, onder de gewaande Chriftenen zelfs , veel

erger en grouwelyker , met openbaaren echtbreuk , moord , en andere
zonden, toegegaan is, als onder de woede heydenen.

Gritkfche 6. Om nu van de Griekfche Keyzers , en haaren toeftand,te fpreeken,
Keyzers. zwlks j s by na de moeyte niet eens waard. Daar regeerden na malkande-

ren , Leo , de rjayze genaamt , daar na , Alexander , zyn broeder , Con-

ftantinus Porphyrogenncta, Romanus Nicephortts Phocas , Johannes Tzi-
miska,Bafilins ,en Conjiantitts , twee broeders. Onder de eerfte ontftond 'er,

aanftonds, in den aanvang deezer eeuwe, eenen heftigen ftryd, tufTchen

hem , en de Patriarch , Nicolaus Myjlicns , door dien hy ten vierden maale
trouwde, en dat vlak teegen zyn eygen te vooren verkondigde verbod
aan : waar over de Patriarch hem in den ban deed , maar van den Keyzer
wierd hy daarom in een kloofter geftooken , en daar kwam een groote
fcheuringe uyt voort, (e) Alexander was een (legt el lendigmenfeh, die niet

als van vreeten , zuypen , en fpeelen wift , die ook daar over om 't lee-

ven kwam, en het onwaardigfte volk tot zyne bediende aannam, (f) En
eeven zoo waaren de anderen byna alle geflelt , die dikmaals de onge-
rymfte handelingen voornaamen. Als, wanneer by voorbeeld, Nicepho-
rtts, alle de foldaaten, die in den oorlog verflaagen wierden, voor Mar-
telaars gebood te houden, en te eeren. (g)~ OndertufTchen , doordien
de Regenten zoo zeer daar onder geraakt waaren , maakten zig de Sara-

De Turken zjfitn als haar rechte geefTel , altyd fterker. Waar by nu aanmerkens-
worden waardig is , dat Muhammed , der Per(en Koonins; de Turken te hulo

heeft geroepen , dog van haar ten laatften als een vyand gehandeld , en
geheel verdelgd is geworden. Daar op hebben zy , ontrent het midden
van deeze eeuwe , gantfeh Per/ie, Arabie, Syrië , Palefttna, en Babylo-
nte weggenoomen , en t'zeedert altoos verder voortgerukt. (h) En op
deeze wyze , is de magt der Turken, allengskens zoo groot , en , zoo vee-

Ie honderden Jaaren lang , de valfche Chriftenen tot een rechtfehaape

Ande« roede geworden. Hoe hart nu de andere in 't JVeften van de Noorman-
Barbaaren. mn ^ jyeenen y Httngaaren , en andere Barbaaren, geftraft geworden zyn,

daar hebben wy in ons voorgaande Bock al iets van aangemerkt. Haare
wreetheyd heeft alles wyt en breed vernield , en dikmaals de machtigde
Vorften zelfs wel daar toe gedwongen, om haare geruftheid door zwaa-
re fchattingen af te moeten koopen. (V)

lickeeringe 7. OndertufTchen roemt men nog al hier en daar allerhande zoo ge-
mVnnen.'" naamde bekeeringen, welke met de Heydenen gefchied zouden zyn. De

gedachte Noormannen zouden dan op de volgende wyzc van haaren roof-

gierigen aart wat afgetrokken zyn geworden. De BifTchoppen van Rheims
en van Rouaan , hebben dikmaals eenige van haar ter zyde genoomen ,

en willen doopen , dog altyd zonder gevolg. Eyndelyk zogt men hen
aldus te winnen, dat de Kooning Carohts Simplex , aan haaren Hertog,

Roiio. Rollo , een ftuk lands , naamelyk Neuftrie , zoude geeven , beneevens

zyn dochter, Gifela, indien hy zig wilde laaren doopen. Rollo dan front

dit toe , in 't Jaar 912 , en hem Volgde het andere domme volk na,

gelyk het in 't gemeen pleeg te gefchieden, en het vermengde zig onder

de

(«f) Godofridus Viterbienljs. Dicmarus lib- 1 t 1
. Otto Fi itfrtÉ Craraius. Glabcr. Radulphus 1 v.

c. 4. I/imbértus Schamabergicus. Sigebertüs. SirTHdus. (<•) Zonaras. (f) Idem! (g) Idem.

(b) Elmacinus. Glycas. Zonaras. Joh. Lcunclavius. (i) Sigebertüs A. 917. &c.
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de Franffche , waar van daan nu nog de naam van Normandie komt. (k) Ja"<^

En zoo ging het ook bynamet de Deenen , ontrent het midden van deeze cvenen.

eeuwe , welke te vooren verfcheyde maaien, weegens de tyrannye derGee-

ftelykheyd , den Chriften naam weeder weg geworpen hadden. Maar hier

maakte Keyzer Otto de ecrfte, haar, en haaren Kooning, Haraldus, door h*»"*»

den oorlog, zoo mat, dat hy aan de hand kwam, en hem voor een Chri-

ften moeft erkennen. (T) Alhoewel de omftandigheeden wel uytwyzen,
dat het daar meede wel ïlegt genoeg is toegegaan. De Schryvers nu be-

wyzen de gantfche zaak daar meede : dat Haraldus alle zyne Landen met

Kerken en KloojJers heeft vervult, (m) En van de voonge zeggen zy

:

De Deenen naaren ivel Chriftenen geiveeft , maar zy hadden evenwel nog

de Afgooden gediend, engezegd: De Gooden naaren echter de oudfte en

machtigfle. (n) Zoo is het ook zeer bedenkelyk , wat die oude bygeloo- ^"jJ'L,

vige lieden , van de wonderen fchryven , die daar ontrent zyn voorge-

vallen. Dat 'er,by voorbeeld, overleedene zielen aan de Heydenfche (laa-

ven verfcheenen zouden zyn, om dat zy de onfterifelykhey'd geloochent

zouden hebben, alleen maar, omhaardaardoorteovertuygen.ro) Eg-

ter is het geloofwaardiger , wat 'er van Popon , een Deenfch Chriften

,

gezegt werd, naamelyk, dat hy, aan de ongeloovige, welke een teeken T«k cn aan

begeert, en geene woorden hadden willen geloo ven , eyndelyk dit tee- iop»ig*gd.

ken gegeeven hadde , dat hy een gloeijend yzer zonder eenig hinder ge-
8"'

draaien heeft. (p~) Hier en teegen hadde, in Sleeden, de eerfte, Jaco- Sweeto,

bus of Claas , zig laaten doopen , gelyk als Cranzius omftandig in zyn

Sv.ecia berigt.

8. In het voorgaande boek is al iets van de Boheemcn , Poolen, en an-

dere Slavoomfche volkeren gedacht geworden , hoe dat 'er tot haar ook
eenige zoo genaamde Apojlelcn waaren gekoomen. Maar nu kreeg eerft

die gewaande bekeeringe een rechte nadruk en aanzien, gelyk als dewee-
reld meende , daar de dochter van een zeeker Boheems Heer aan den

Poolfchen Prins Micislaus trouwde, en hem daar door bewoog, om ook FooUn

een Chriften te heeten. Hier door hadden dan ook de PaapfchePrieftcrs,

in Poolen, Silefïe, en verder , eenen vryen toegang , zy bouwden ftraks

kerken en kloofters genoeg, en breydden zig alzoo altyd wyder uyt. (q)
Het andere deel der Slavoomfche natie , naamelyk de Ru/Jen of Mofcovi- Mofrovu

ters , wierden ook al door een houwelyk aangelokt , door dien haaren

Vorft , JVoldemar , de zufter van den Griekfchen Keyzer Bafilius toteene

vrouwe nam , in 't Jaar 990 , en zig van haar daar toe bepraaten liet, dat

hy aan alle zyne onderdaanen opleydde, om deezen nieuwen Godsdienft

ook aan te neemen. (V) En daar door is ook de Griekfche Godsdienjl , by

de Mofcoviters , tot nu toe , in gebruyk gebleeven. De gedachte Mi-

ciflaus dan, in Poolen, had zvn zufter G^/tf, aan den Koon ing derHungaa- Huza-

ren , uytgetrouwt , van waar eenige den aanvang der Godsdienft onder

de Hungaaren ftellen. Andere weeder , bewyzen hier teegen, dat het

eerft ontrent het Jaar 984, daar meede recht ter deege is aangegaan , wan-

neer Stephanus , zoon van Geifa , door Gifela , zufter van den Keyzer Hen-
drik, en Adelbcrtns, BiiTchop van Praag , zoude bekeerd zyn , met zy-

ne Hungaaren en Zeevenbergers : (5) waar van in de volgende eeuwe
Aaaa 2 breeder.

(i) Flodoardns Hifl. Rhcm. lib. iv. Annales Fr.incici. (/) Adamus Bremenf Cranzius iv.

Sax. c. 20. Jo. Magnus Hi(ï. Goth. xxn. c. 26. Olaus Wormius lib. 1. c. 11. (rr.) Hclmol-
dus Ckron. Slav. c. ij

-

. {») Wïttichindus. Rolcvingius p. 69. (o) Ditmarus & ex co liaro-

nius. (p) Wittichindus. Ditmarus. Craraius in Dan. iv. c. 24. Saxo Granimaticus lib. x. Al-

bertus Stadcnf. Adamus Brcinenf. lib. 1 1 . c. 26. Cranzius v. Sax. c. 10. (7) Cromcnts. Matthias

JVliechovita. Avcnrinus. Cursus, (r) Cedrcnus. Ditmarus. Miechovita. P. Jovius. Olcarius m
Itincr. Perl*, (s) tEneas Sylvius. Avcntinus lib. v. p. yo2. Rolcvingius. Platina in Dono 1 1.
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breeder. Hoe de Chriftenen zig op deezen tyd al teegens de Jooden be-

houden hebben , zulks is heel ligt uyt de voorige tyden te befluyten

,

naamelyk, eeven gelyk haare hartnekkigheyd,en de oorzaaken daar van.

Dog ik vinde van een zeekeren kluyzenaar onder de Grieken, Nicon ge-

naamt, die zulk een doodvyand van de Jooden was , dat hy haar niet

eens wilde noemen of hooren fpreeken : ja hy hadde te Sparta zoo zeer

daar op gedrongen , dat zy eyndelyk alle de Jooden moeften weg jaagen. (Y)
1 Waar door hy zonder twyffel , eene byzondere heyligheyd en yver wil-

de bewyzen. Van haare verdeeltheeden , leeren , en diergelyke , is hier

de plaats niet, om daar van te fpreeken. (u~)

(t) Baronius Ann. 9S2. («) Vid. Hottingerus H. E. Se<3. iv. c. 10.

Uycterlyke

bedorven-
heyd der
Kerken.

ge beken
tenis dei

1'apiften

HET TWEEDE HOOFDSTUK.
Van den inwendigen toefiand der Kerken.

§. 1.

Hier van behoeft men nu geene breedere uytleggingen , om dat de
Paapfche Hiftorie Schryvers zelfs , in groote klagten , over het

fchrikkelyke verval daar van , uytvaaren. Ik zal nu maar eenige daar
van hier ter needer (lellen , die niemand licht in twyffel trekken zal.

Na de ey- Zoo luyden dan de woorden van een oud Schryver hier van aldus : Ach
goede God, hoe is het goud zoo heel verduyftert , hoe is die befte verwe be-

dorven ! wat leezen wy niet al voor ergerlyke dingen , die 'er , ontrent dee-

zen tyd, ook zelfs op den Apoflolifchen fioel , gebeurt zyn! (a) En verder,

van een nieuw Schryver : Deeze heet wel te regt eene onzaalige eeuwe ,

dewyi die van alle geleerde en verftandige lieden ontbloot is geweeft , zoo
wei van Regenten , als Biffchoppen : daarom zegt men , dat 'er toen ter

tyd eene misgeboorte gebooren is , met een honds-kop , en anders menfchelyke

leeden , het welke dan den toeftand van dezelve zeer wel vertoont. Die
tyd is daarom ook al ongelukkig geweeft , om dat 'er byna over de anderhalf
hondertjaaren, van Johannes de achtfte af, loutere afgevallene , afge-

dwaalde, en geene Apoftohfche Paufen altoos geweeft zijn. (b) Deeze eeu-

we is , van weegen zyne hardigheid en onvrugtbaarheid in alles goeds , de

yzere , weegens het veelvuldige en fchandelyke kwaad , de loode , en wee-
gens het gebrek van Schryvers, de obfcure of duyftere Eeuwe genaamt ge-

worden. Den Leezer moet zig daar aan niet ergeren , wanneer hy midden

in den Tempel Gods den grouwel der verwoeftmg ziet. Alles wat de Kerke
voor deezen onder de Heydenfche Keyzers , of van de ketters en fcheur-

maakers , of andere vervolgers , heeft geleeden , is teegen deeze tyden te

reekenen, maar voer kmderfpel te agten Hoe fchandelijk ziet het'er do"

in de Roomze Kerke uyt , daar te Rome , de magtigfle en vuylfte hoeren

regeerden! naar welkers believen de Bisdom-men verandert en bezet werden,
en 't geene fchrikkelyk te hooren is, dat haare hoerenjaagers op Petrus ftoel,

tot Paufen wierden ingefteld, die nergens anders toe nut zyn , als dat men
maar in de Catalogus ofnaamlijft de jaaren daar na reekent. (c) En wat'er

voor diergelyke klaare bekenteniflen meer zyn , die de huychelaars

noch wel zoeken te verdraaijen , maar tot haar eygene fchande en na-

deel. (<0
2. Hierom fchreeuwden nu die geene, welke zig over de (chxzdtjo-

fephs

Klagten

over de
Roomfche
Seoel.

(a) Rolevingus Fafc. Temp. p. 68. (b) Gcnebrardus Chron. Ann. 901.

900. n. 1. 3. & 912. n. 8. (d) Natalis Alexander. Maimburgius.
(c) Baronius Ann,
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fephs nog eenigzins bekommerden , over Rome , de Moeder van zulke \™$*'

grouwelen van dien tyd , een Ach en IVee uyt , O gy bedroeft Rome ! zoo
'noemde men het op gantfche Sy'noden,gygeef't aan onze tijden eenevreejfely-

ftt duyfierheid ,daar de volgende weereïd ookvanfpreek.cn zal. (e) En noch
zegd een ander Schryver , die hier na zelfs Paus wierd, de gantfche wèe-

reld verjchrikt over het leeven der Romeinen .' (f) Tot beveftiginge van

alle deeze klagten hebben de Geleerde al over lang de leevens befchry-

vingen der Paufen na malkanderen door loopen , en de affchuwelijkfte

ergerniflen en fchandelijkheeden aan den dag gebragt. Om nu maar ee- d cTd"'"

nige uyt gewifle oirkonden te gedenken , zoo heeft Silvefter de tweede , £
u
£{jla

zich aan denDuyvel overgegeeven , alleen maar, op dat alles naar zyne

wenfchmogt gaan, en hy Pauskonde werden, waar toe hy ook veel gelds

verkwift hadde. Daar hy dog nog van den Duyvel wierd bedroogen,

die hem de bepaalde tyd gefteld hadde , tot dat hy in Jerufalem eene

Miflfe zoude houden, waar onder de Paus wel die Stad, maar denDuy-
vel een Kerk te Rome verftaan heeft, (gj Ten tyde van Sergius is die

Thcodo

beroemde hoere, Theodora, te Rome , met haare twee dogters, het fac «*««i

totiim of al vermoogende geweeft , en heeft Johannes , met Sergius ge-

teelt, die daar na ook Paus is geworden. Alzoo heeft toen ter tyd te

Rome zulk eene vuyle teef regt de Monarchie in gehad , gelyk een zec-

ker Schryver daar van fpreekt. {[hy Johannes de dertiende werd van

zijne eygene Hiftorie Schryvers een verfchrikkelyk menfch génaamt. (;}

En van Bomfacius zeggen ze, Dat 'er niet eenen hair goeds aan hem ge-

weeft is, dat tot een Paus behoorde, ja, dat hy veeleer eenberugtenftraat-

roover , een bederver des Vaderlands , een Sy 11a , en een Catilina isgeweeft. (k)

Ik zwyge nog van de reft.

3. Alhoewel zig de goede Keyzersnu van deGeeftelijkheyd anderzins

zeer lieten verblinden, zoo ftak haar echter de boosheyd van dezelve zom-
tydszoo zeer in de oogen, datzy, zonder eenigeopmerkinge het niet voor

by konden laaten gaan, by aldien zy maar alleen de natuurelijke billik-

heyd wilden volgen. Daarom zeggen eenige Oude , dat de heyligheid,

in deeze tijd, van de Paujen op de Keyzers was gekoomen. Otto de eer- key«ei

jle zette de fchandelijke Paus, Johannes de dertiende , af, hield eerft een ?"
n

l

\>™.

ordentlijk Synode te Rome , in 't Jaar 96 3 j hy liet zijne boeve-ftukken on- afl

derzoeken, en ftelde Leo de agtfte in zijn plaats aan. (I) Zyn zoons-

zoon Otto de derde maakte het ook zoo met den ingefchooven Paus Jo-
hannes, dog hy handelde hem al te hart , gelijk als wy , aan 't einde van

het voorige hoofdfiuk, hebben gehoort. OndertuiTchen zette hy Grego-

rins de agtfte weeder in den Paujfelyken Zeetel, daar, in waarheyd, ook
niet veel goeds in was, alhoewel de Papiften hem echter nogal taamelyk

pryzen, niet teegenftaande hy van eenen Keyzer, en alzoo , niet vol-

gens haare beginzelen , of prmcipien , was ingezet geweeft. Qny Verders is

ook de ellende der andere Geeftelijkheid hier uyt t'eenemaal zonneklaar,

nademaal men, gelijk te vooren gedagt is, niet altijd op de Paufen al-

leen moet zien , maar dat men den Antichrift in zyne geringfte booze

leedemaaten zelfs, van allerleye ftanden en belydeniflen , ten allen ty-

den zoeken, maar voor al, dat men eerft in zich zelven deiTelfs bedrogen

grond moet leeren kennen. De Papiften doen het wel uyt driften, wan neer

zy de fchuld van de bedurvenheid der Paufen en van de andere , alleen

aan de Regenten geeven , en daarom alles van de Geeftelijkheid , op
Aaaa 3 deeze

{e) Synodus Rhemenfis ap. Baronium Ann. 991. n. 18. (ƒ) Gerbertus ep. ad "Stephanum.

(g) Fafciculus Temp. p.71. Onuphrius. {b) Baronius Ann. 908. n. ƒ. (i) Platina. Barcuius
' Ann.tjrty. n. 28. (k) Baronius AmiS^8f. tl. I. (/) Luitprandus de rebus üttonisóc apudBaion.

Arm. 963. n.4. feqq. (m) Baronius.l.c.
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deeze fchuyven. (») Dog het is ook niet t'eenemaal onwaarachtig , dat

deeze goede Heeren, door haare huychelerye en nalaatigheyd , bevreeft-

heyd, en ontydige goedwilligheyd eene meenigte van Paapen, en Mun-
nikken, ryk, machtig , en , daar door ftout , gierig , en oproerig ge-

maakt hebben. De Geeftelykheyd kreeg alle deeze vetteprxbenden en ftig-

tingen, om zoo te zeggen, als in haar fchoot , zoo dat men van zulk

eene groote meenigte van nieuwe kloofters , dom- en andere kerken , ka-

pellen, altaaren, en diergelyke , leeft, als byna in geene eeuwe, voor

of na deeze: en uyt dien grond koomen ook alle die groote lof-reedenen

der Keyzers , Otto en Hendrik , daar meede de Paapen haar , voor haar

geld , gekittelt en geè'ert hebben , waar van nu al haait licht wat meer-

der zal gehandelt werden.

4. Wy zullen nu maareen ervaare man, uyt de voorige tyden,van de
grouwelen der Geeftelykheyd eens gaan hooren , wanneer hy alzoo op-

biegt : Onder den Keyzer Lodewyk de vierde hadden de ondeugden der

Priejlers in Duytsland zeer toegenoomen. Door dien ook de Paus zelfs in

een kwaad geruchte was. Debuyk, en het overige was haaren God. Zy
waaren aan het znypen , luy leeven , en hoereeren , t'eenemaal overgegee-

ven, en zy achten , nog Gods woord) nog andere fiudicn , niet meer. De
Nonnen wierden overal gefchonden, en niets was 'er gemeender , als echt-

breuk ; den hoogmoegd , hoovaardyè , zuyperye , ontucht , en gierigheyd

hadden , als heele gemeene zonden der Priejlers , volkoomen de over-

hand genoomen. Men konde haar terjlont , aan kleederen, gang, en geweer
kennen, als of het beuls knechts , of kwakzalvers waaren , en zy waaren
zelfs de jlimjtc vilders van arme weeduwen en weezen. Niemand trok zig

deeze teegens haar aan. Overal hoorde men de fchandelykfle hoeren-liede-

ren zingen: men hield het nog voor een heylige zaak , de geeftelyke dingen

om geld te verhopen. 'Toen ter tyd preedikten twee Goddelyke Propheeten,

Conradus Hotopagus en Geoptardus van Straatsburg zeer fcherp teegen

de zonden en gierigheyd der Munnikken en Paapen, en voorzeyden, dat 'er

een geeffel Gods of andere Attila, met den eerfien zoude koomen, zoo zy niet

omkeerden. Dog niemand volgde haare vermaaningen , want den toorn

Gods drukte die lieden al , enz. (0) En , dat dit geen loogentaai is , be-

krachtigen die Heeren zelfs , wanneer zy toeftaan , dat de Cardinaalen

en Bijfchoppen den Paufen heel gelijk , en de lichtvaardtgjle boeven ge-

weeft zijn, met deeze bygevoegde oorzaak , dewyle 'er mets zoo natuuf-

lyk is , als, dat eenieder dier zyns gelyken teeld. (p) En daar in itemmen
ook alle reedelyke Schryvers over een , tot een voorbeeld , dat alle

tucht en eerbaarheyd onder de Geeflelykheyd toenmaals volkoomenihjk ver-

dweenen was , daar de leedemaaten daar van weetnieten , roovers , fchande-

lijke en tot alle moetwilligheeden geneegene menfehen geweeft zijn, en maar
alleen naar (laat en geld getragt hebben, (a) En een ander Schryver zegt

aldus:' Het is te verwonderen , hoe zeer dat toen ter tyd alle goede kunfien

vergcetenwaren ,zoo dat'er ookby de Bijfchoppen ofRegenten niets was, dat

tot het gemeene leeven gehoorde. Men dagt aan geene nutte onderrechtin-

ge , aan geene reparatie , of verbeeteringe , van kerken, aan geen voorbeeld

van vroomheyd , aayi geene goede weetenfehappen , maar de lieden waaren
alle , heel dom en onverftandig geworden , en ze hadden alle goede manieren

van leeven t'eenemaal vergeeten. (r) En zoo veel is nu uyt de Papifte Schry-

vers zelfs genoeg.

5. Dat dit alles nu waar zy, wat deeze Schryvers, aangaande de blind-

heyd

(s) Idem Ann. 900. n. 3. (») Avcntinus V. p. 368. (/>) Baronius 1. c. Cq) Sigonius vu.
A. 990. [r) Sabellicus Enncad. ix. lib. 1.
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heyd der Paapen, fchr.yven, zulks kan uyt ontallyke getüygenhTen wel
t

Ia"
M
(

;

M •

verder beweezen werden , by aldien het uytterfte gebrek en de Barbari-

fche maniere van fchryven, van de nog overige Schryvers,in deeze eeu-

\ve, het niet aanftonds te kennen gaf, en dat ook de Papijïen zelfs zoo
zeer daar over klaagden, (s) Het was ook geen wonder , dat het zoo ^

c

c

ehtbe=

daar meede uytviel, door dien men, om geld, en andere inzigten, wel

heele kleine jongens tot groote AartsbiJJchoppen maakte , gelyk als te

Rheims , met een kind van vyf jaaren,is gefchied. (t) Ja 't welk te Rome
zelfs, met eenen nog onmondigen Jongeling, Johannes de twaalfde, ge-

beurde, om nu van andere te zwygen. Hoe ligtvaardiglyk en grouwelyk Lichter

diergelyke booswigten in de Kerken zich hebben gehouden , is ligt af '
8 e>

te meeten. In 't Oofien was 'er , onder anderen, een Patriarch te Con-

Jlantinopolen, die al in zijn zeftiendejaar daar toe geköomen was, dee-

ze, dewyle hy de zoon van den Keyzer Romanns was, -en alzoo het ry-

den, vechten, jaagen en diergelyke dwaasheeden meer inde köp hadde,

maakte ook, in deezen ftand, een ordentlyke beezigheid daar van : by-

zonder bragt hy zynen tyd met paarden door. Eens moeft hy in de Paas-

week op den witten Donderdag, om dat het een groote vierdag was, Zelfs

zyn Ampt in de Kerk waarneemen. Nu gebeurde het , dat ondertuf- Ellendig

fchen in zyn Stal , een van zyne paarden een veulen kreeg , het geene aSX"
hem een dienaar kwam zeggen : Daar over liet hy terftond , voor den
Altaar, alles leggen en ftaan, liep op een draf na de Stal, bezag het

veulen, kwam daar na weederom,enzonghet Lyden Chrifti voort heel uyt.

Gelyk als het de Schryvers , met alle omftandigheeden , vernaaien. («)
Van de IVcfierfche Bijühoppen moet ik ook maar een proefje bybrengen,

wat de meefte voor boeven moeten zyn geweeft. Een BiJfchop'~van

Mentz, Hatto , de eerfte van die naam, ftelde zig aan , als wilde hv Hind"la3

j r> n ir TT l / 1 T7- gen, mcyn

Addhertus , een bulters-zoon van Keyzer Hendrik, met den Keyzer Co»- «digheyd,

radus verzoenen , die toen ter tyd vyanden waaren , of hy wilde hem altoos

ten minften ongehindert weeder aan zijn plaats brengen, dat hy hem met
eede beloofde. Adelbertus vertrouwde hem dan , als een Priefter, en als

zy met malkanderen onderweege waaren , hield hem de Biflchop , als of

hy zeer hongerig was, zy keerden alzoo alle beyde weeder in de Stad,

en de BiiTchop leeverde hier na den goeden Heer den Keyzer in handen,

die hem ook liet ombrengen. Maar, wanneer hy hem zyne meineedig-

heyd en trouweloosheyd verweet , zoo fprak hy nog daar toe , dar hy
zynen eed gehouden, en hem eerft onbefchaadigt weeder te rugge ge-

bragt haddc. (V) De Duyvel zoude ten laatften deezen Paap nog gehaakt j

en in de Berg <^y£tna geworpen hebben, gelyk een zeekerSchryver berig-

ten wil. C?) Zulke vrugten vind men nu alzins, by eene meer als Hey-
denfche en Antichriftifche Geeftelykheyd.

6 Tot zulke moedwilligheeden der Geeftelijkheid hebben de Regen-
ten een goed deel zelfs meede geholpen, alhoewel, op het geduurig aan-

houden en dryven van deeze. Terwylen het nu aanging , dat de Bif-

fchoppen, te gelijk voor weereldlyke Vorften en Heeren den rol fpeel-

den. «De eerfte aanvang hier van gefchiede met de Zoon van Keyzer
Hendrik, Bruno , de Biffchop van Keulen. Deeze hield by zijne oudfle vorfim-

Broeder , Otto de eerfte , zoo lang aan , tot dat hy hem het Hertogdom ^fltw-
van Loltharingen vereerde , het geene te vooren in Duytsland niet o-e-

ptn -

hoerd
(s) Sigonius A. lib. vit. Sabcllicus. Baronius. Ann. 992. Lannojus de Schoüs. Gcnchrardus.

Bellarminus &c. [t) Flodoardus Hift. Rhemen. Baronius A. 92?. n. 9. («) Joh. Curopalates.
Zonaras, (x) Wittichindus lib. 1. p. 635". Godeftidus Vitcrbienlis. Luitprandus lib. ir. c. s.-

Ditmarus lib. 1. Orto Frilïngeuf. vi. c. 15. Marianus Scotus xt. vi. Sigebcrtns Urfpergcrif. &C.

(y) Compilatio Chronologica



Jaar CM.
lot M.

OnbedagC'
heyd van

OttJ.

Bloedgie-
righeyd
derGee.
ftelykheid,

Taagen van
de Geeflc-

lykheid.

Stichtin-

gen van

Ötto 1.

Zeeker-

heid der

Regenten.

560 KERKELYKE X.Boek.

hoord was, gelijk deSchryvers aanmerken, (z) Nademaal hy zig in der
daad , te gelijk , een Aartshertog van Lottbartngen liet noemen , en
voorts allerleye boozen handel aanving. (# ) Deezen Keyzer Ötto maak-
te het elders meer zoo flegt, dat hy de Biflchoppen, in Duitsland, Ita-

lië, en andere Landen ,
geheele Steeden , Slooten , Graaffchappen en

Heerlijkheeden toeèigende, neevens alle de daar toebehoorende gereg-

tigheeden, en daar meede haare reukeloosheid , teegens hem en zijnen

navolger, zelfs waapende. (b) Daarom heeft men nu zoo veele voor-

beelden , dat de Paapen zelfs ook in den oorlog getrokken , en by veld-

flaagen en beleegeringen, voor en agter, zijn geweeft, en hebben helpen

vechten. Gelijk als 'er van eenen Aartsbiffchop van Mentz, Frederik , en
een te Straatsburg , Rudbardus, ftaat, dat zy teegens Otto zelfs opfton-

den. (V) In de flag van Keyzer Otto de eerjie , teegen de Sarazynen,
zyn ook veele Biflchoppen gebleeven , en daar onder ook Hendrik van
Augsburg. (d) Meer andere diergelijke voorheelden brengen deHiftorie
Schryvers en Regtsgeleerde , byzonder de Pubüciften , uyt de volgen-

de tyden , voor , (e) als van Ltppaldus , Bijfchop te Worms , (f) en
nog een andere ongenoemde, (g) enz. En diergelijken onbedagtzaame
mildheyd merkte men ook van Keyzer Hendrik aan , dat hy de Munmk-
ken en Paapen heel zeef verrijkt, en haar ook het jaag-recht heeft over-

gegeeven: waar meede zy dan de geleegenheyd bekoomen hebben , van
op de jagt zich te vermaaken , te woelen , en alle moetwil te bedry-

ven. De Munnikken hadden haare armoede, en (trengleeven nut'eene-

maal vergeeten , en waaren daar door dertel geworden, (b) En tot zulk
een Heydenfch weezen gehoort ook het dwaaze gebruyk, dat in deezen
tyd, in Poolen, onder de boovengedagte Mieiflans opkwam, dat, wan-
neer het Euangelium geleezen wierd , de Edellieden en Soldaaten hunne
Zaabels uyttrokken , en daar meede aanweezen , hoe dapper zy voorden
Godsdienft wilden vegten. (1) Het welke zig dan met de natuur van 't

waare Chriftendom onmoogelijk niet wel fchikken laat.

7. Om nu, aangaande de voornaamfte {lichtingen der Keyzers, iets,

volgens toezegginge, te gedenken, zoo heeft Otto de eerfie, buyten de
Abdyen, Kloofters, Kerken en diergelyke , 'mDuytsland , gedicht de
Bisdommen, te Meijjen, Zeitz, Naumburg , Merfeburg , Brandeburg,
Altenburg, in 't Jaar van Cbrifius 970. en Havelberg , welk Bisdom
Henricus Leo hier na naar Ltibek heeft verlegt, en eyndelyk ook, het
Aartsbisdom van Maagdenburg , alwaar hy altyd gaarne heeft gewoont

,

en begraaven willen zyn , na dat hy den Aartsbijfjchop kort te vooren tot

Primaat van geheel Duytsland hadde verklaart, (f) Waar by hy eene

heel goede herdenkinge heeft nagelaaten , daar in hy verlangt , dat dog
die geene niet weeder af mogten vallen > welke hy met zulk eenen grooten

yver Goode toegewyd hidde, (k) doch waarvan niets minder ooit ver-

vult nog gehouden is By alle zulke uytterlyke ftigtingen en goede wer-

ken maakten de Biflchoppen , deeze , en de andere Keyzers , weeder
geruil, en preezen haar , by alle haare andere buitenfpoorigheeden en

zonden , dan noch als zaalig ; zy verfterkten haar ook in alle haare af-

godifche blindheid , en ze maakten haar na haar dood geheel en al tot

Hey-

(1) Avcntinus v. (a) /Emilius Vcronenfis ix. Hifi. Fmnc. Frodonrdus Monachus Nufficn-

fis in Chron. Belg. Wittichindus lib. 1. fb) Theod. a Niem. (c) Continuatie) Keginonis.

(d) Lambertus Schafnaburgcuf. A- 982. (e) Vid. Lehmannus Goldaftus. ConringiiK. Ziegle-

rus. Fufcndorffius. Theodolïus Gibdlinus Caefareo-Pap. 5-2. 230. (f) Trithemius Chron. Hir-

•faug. A. 1203. (^) Wilhelmus Ncubrigienf. p. 49f. (b) Aventinus&c. (j) Vid.Ere&ioEc-
cleiixMagdeb. ap. Meibom.T. 1. p. 731. Chron. ibid. Ditmarus Metrop. iu.c. 26. Paulus Lan-
gms Chron. Ciz. Chytrxus Saxon. 1. 31. &c. {k) Frcdlio 1. c.

1
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Heylige,gelyk als dan deeze gewoonte toen ter tyd in 't gebruykkwam. £"m
CM '

In 't korte , de Regenten waaren , by alle andere lichtvaardigheeden , , , ,

1 ° 1 1 i
• ij Verleyding

pracht, grouwelen, bloed-vergieten , vretten en zuypen , volgens de door de

uytfpraak der Geeftelijkheid, echter noch al vroome, Chriftelijke , hoog- j£id.
4> "

zaalige , en heylige lieden, gelykals doch altijd de naameGods, byalle

zulke grouwelen , tot een fehand-dekzel zyn moet. Keyzer Otto de B
.
v sclcof-

derde mocht die booven befchreevene grouwelyke Hukken alle wel be-

gaan , en egter bleef hy nog al regtgeloovig en goed , om dat hy alle

huychelerye en afgooderye , inde Kerke en elders meede pleegde, en

wel t'eenemaal , op het goedvinden van zyne zielzorgers , naar Poolen

reysde, om aldaar het lichaam van de H. Martelaar Albertus te bezoe-

ken. (/) Verders bragt de Satan , neevens deeze Geeftelyke genaamde
oeffeningen altyd ook meer weereldlijke op : gelyk als , tot een voor-

beeld, ontrent deezen tyd , onder den Keyzer Hendrik , de bekende

lournooi-cn Ren-fpeelen in 't gebruyk gekoomen zyn, waar by veel boos- * 3

n

n"ng

heid en dwaasheid , en wel voornaamelyk , moord en doodflag , altyd is TüUr-

begaan. Alhoewel die fpeelen echter te vooren al aan andere oorden ge-

bruykelijk geweeft zouden zyn , waar over ik hier nu niet ftryden

wil. (m) Ondertufïchen heeft ook deeze Keyzer byzonder de Steeden

in Saxen aangevangen te bouwen , en teegensdeBarbaaren, eenige Dor- steeden
ö D

I ,

D
1 j- •• j bouwen in

pen te zaamen getrokken , en met muuren na de wyze van dien tijd , uuyuui.

omcingelt, dat te vooren nog niet in 't gebruyk was. Daar hadde hy
altijd de neegende Man van het Landvolk in laaten woonen, die van de
andere acht onderhouden moefte werden. Verders heeft hy ook belaft:

,

dat alle t'zaamenkomften, gelaagen, en maaltijden , in de Steeden moe-
iten gefchieden, waardoor dan een rechte vloed van alle zuyperye en

hoovaardye in de Steeden te zaamen kwam. Gelijk als dan hier uytook
de Edellieden en Patricii,o( oude GeJIachten, meelt zijn voortgekoomen, Ed

J,

n
[

e

r
H

die allengskerrs , door tyrannye , geweld der waapenen , rooven en moor-
den andere geringere lieden , en inzonderheid de Boeren tot flaaven ge-

maakt, verdrukt, verzwakt, en zig zelfs tot grooteHeeren en geflach-

ten verheeven, vryheeden, helm , fchild , en diergelijke zaaken , van

de Potentaaten afgebeeden , of door bloed-vergieten verworven hebben

,

enz. (n)

8. Ten laatften moet ik nu noch eenige ftaaltjes van de grouwelijke «>«<"»«.

blindheid en afgoderye deezcs tijds bybrengen , door dien daar door de £»/"
.

oorfprong van zommige fchandelijke misbruyken is voortgekoomen.

Van het Canonifeeren der nieuwe Heylige is nu reeds al gemeld, dat met
byzondere plechtigheeden toeging , dog dat ook noch de gemeene Bif-

fchoppen , en niet de Paus alleen , dorden verrichten , wanneer

zy maar eene afzonderlijke t'zaamenkomfte daar over hielden , om
de deugden en wonderen der overleedenede lieden aan te pryzen , als

wanneer ze dan hen zeekere Altaaren , Feeft-daagen en Kerk-dienften

opentlijk toefchikten. (0) Tot dat hier na , eerft in de twaalfde eeuwe,
Alexander de derde het zich alleen aanmaatigde, en den bekenden weeder-
fpannigen Thomas van Cantelberg, op zijn eige gezag , in het getal der

Heilige ftelde. Van welken op zijn plaats meerder zal werden gezegt.

Maar , wat voor een Schrikkelijke afgooderye daar met de oude Heylige, Reüquufi.

LDeel. Bbbb en

(/) Glaber. Wittichindus. Baronius Anti. iooo. (m) Limnseus lib. vt. Tom. t. c. f. Panci-
rollusde invent. tit.xx. p. 683. Brotuffiusl.cn. Reixnerus. Goldailus To. n. C0nft.Imp.4t.
Bartbius Adverf. v. c. 9. Munücrus Cofmogr. Zcilerus Itin. Genn. P. 1. p. 50. feqq. Henelius
Otro Uratiflav. &c. (») Meibom. de Pagis Germ. Perfona c.47. Cranzius Saxon. iii.c. 9.

Wittichindus. Conf. Lehmannus. Conringius. («) Batonius A. 993. n.b.
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en haare reliquien, bedreeven is, zulks kan men niet in vvaardye befchrv-

ven: daar men groote regifiers van vol vind, welkers lichaamen, en an-

dere overblyfzelen , op deezentyd zouden gevonden zyn, waar toe wel
meenigen dief van degalge zyne leeden heeft moeten kenen. Hier on-
trent nu verzierden de Paapen zoo veele zotte wonderwerken , teeke-

nen, en andere dingen , waar door zy de menfchen tot haaren kraam
mogten trekken , en geld verdienen : want zy fchaamden haar daar by

,

nog te liegen, nog te beedelen, en ze waaren zoo ilout, dat zy , zelfs

de taftelykfte loogens , noch met een aandachtig gelaat , en vermom-
minge , voortbragten , daar geheele boeken vol van zyn. Onder de
Feejt-daagen wierd by het Fee/i van alle heiligen nu het andere Feefi

,

voor alle Zielen , op den 2 . November , ingefteld , en dat van Odtlon ,

den Abt van 't Kloofter Cluma , in Boiirgonje , alzoo een zeeker Mun-
nik, by den berg <^yEtna , een groot gehuyl gehoort hadde , dat de
Duyvel, over het gebed van deezeMunnikken gemaakt hadde, als waar
door zoo veele zielen hem wierden onttrokken, (p) Na dit kwam ook , in

deezen tyd, het doopen der klokken op, door Paus Johannes de dertien-

de ingefteld, waar meede zy volkoomentlyk haare eygene afgoden regt-

fchaapen te fchande maaken , alhoewel zy zeyden , dat deezen doop
geen recht Sacrament was. (^) Ontrent haare Hellingen was 'er ook al

iets nieuws, naamelyk de Transfubfiantiatie in 't Avondmaal , het geene

een BilTchop te Cantelberg , genaamt Odo , uytdrukkelyk begon valt te

ftellen. Waar toe hy die aaperye gebruykte, dat hy, by de MuTe, zig

in de vinger ftak , en aan het volk de Hofiie , met bloed befmeert , ver-

toonde, daar door voorgeevende , dat die Hojiie nu in een waaragtig

lichaam was verandert, (r) En zulke bedriegeryen gebruykten zy nu
ook, in het bewyzen van haar Vagevuur , waar van 'er ontallyke zulke

Legenden voor.handen zyn, wanneer men de tyd daar meede zoude wil-

len verkwiften. Zoo wierd ook de ongetrouwde ftaat der Priefiers , voor

zulk een noodig geloofs artykel gehouden , dat men de teegenftellinge

wel uytdrukkelijk voor een ketterye heeft gehouden : en wat wel het

meefte is, de Satan hadde , door openbaare tooverye , zijn fpel onder

de menfchen , om dat Paus Eugenius de tweede te vooren al opentlijk

geordmeert hadde , dat men die geene , welke ergens over befchuldigt

wierden , en het niet bekennen wilden , na zeekere bezweeringen , en

het Nachtmaal , in het waater zoude werpen , en alzoo beproeven , het

geene men de proef door 't waater noemde. Men liet ook zulke lieden

een gloeijend yzer aanraaken , en als zy daar door niet gebrand wierden >

zoo heetten zy dan onfchuldig: het geene zy het gerigteGods noemden,
en de Saxen, Ordaüum, het welke zy zelfs ook aan hooge Stands.-per-

zoonen in 't werk ftelden : waar van ons de voorbeelden zonder getal

,

in deeze en de volgende eeuwen, voorkoomen. (f) Eeven gelijk als men
van de twee-gevechten {duellen) zoo veel leeft , waar door de ftrydig-

heeden, onder de Heydenfche Chrifienen, in 't openbaar beflegt zyn ge-

worden, (f)

(p) Sigonius An. 990. Petrus Damiani. Pol. Virgilius vi. c. to. (q) Baron. Ann.963. n. 13.

(r) WilhelmusMalmesburienf. Hift. Anglic. Balxus. (/) Vid. Decret. Gregorii lib. in. ut. f.

c. 9. Avcntmus iv. Juretus Not. ad Ivonis ep. Decret. Jac. Cujacius. Hotomannus inFeudali-

bus. Lindenburgius GlofTar.da Frefne in GloflC Delrio in Difquif Mag. (t) LL. Lon^obard.
Conttitutiones SiculE. Siganius 11. A.633. Aventinus. Conf.Lindenbrogius. Spelmannus. Du-
frefnius &c.

HET
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HET DERDE HOOFDSTUK.
Van de Schryvers deezes tyds.

§• 1.

WAc *er re vooren , in de -vierde Afdeehnge , van de groove onweeten-

heyd der Leeraars deezer Eeuwe is gezegt , dit zal nu , door het

verhaal zelfs daar van, klaar blyken. Want, \vy vinden onder haar,

de mintte, welke de moeite genoomen, of het zig toevertrouwt hebben,

om eene Hiftorie of twee eemgzins te konnen opltellen , ik laate ftaan

iets gewichtigs by der hand te neemen. In 't Ooiten werden ook maar

alleen die beyde bekende Po/hllanteu, en Epitomatores ,of vet korters van

Chryfojlomtts , naamelyk, TheophylacJus en Oecumemtts , gelyk ook , Stti- j^
e

u

°phy~

das, met zyn Lexicon of Woord-boek, van eenige gefteld, dieechternog o«ume -

wel jonger konnen zyn. Anders zetten zy ook de Fabel-mee(Ier , Simeon suid'as.

Metaphrafles , oiLogotbeta, alhier; uyt wiens be/chryvingen , van 't S«^il
leevender Heylige,de Papillen heele voeders vol loogens te zaamen ge-

""'

raapt hebben, dewyle hy die , naar zyn eygen invallen , vermeerdert,

verandert, en, met eenen hoogdraavende ityl , opgegeeven heeft. Al-

hoewel Leo Allatius eyndelyk ook toegedaan heeft, dat aan hem v/el o ver

de hondert leevens befchryvingen ten onrechte werden toegefchreeven.

Onder de Keyzcrs heeft Conftantinus Porphyrogcnnetus , door fchriften , coMhnti.

zig beroemd willen maaken, en, met achterlaatinge van zyne eygenere- phyn^en-

geeringe, veele boeken gefchreeven , als , het lèeven van zyn groot-va-
nctus '

der, Bajilitts , de PandeBa Htfiorico-Politica , daar nog maar een kleyn

itukje van over is. Het boek van den oorlog , en een ander, van de re-

geeringe, aan zynen zoon : en onder deezen Kcyzcr
1

zyn de /Indien nog
al een weynig, in 't Oofien , weeder opgekoomen.

• 2. Men reekend hier ook by, den Patriarch van AUxnndrie , Saidv.s , s>idu«.

of Eutychius de zoon van Batricus , van waar hy ook Batrycides heet, BaJycicUs.

wiens Hiftorifch en Theologifch werk, in de Arabifc bc taaie ; dog met
eene overzettinge, eerft Scldcnus en Pokok in 't licht gegeeven hebben,

dat, van het begin des weerelds af , tot op het Jaar onzes Heeren 937
toegaat. Uyt dit werk nu , is het kleyne van de Oru'mes Alesandrina or;g ir«

genoomen , en ook van Seldenns , met eenige aanteekemngen uytgegec- dein*.

'

ven geworden , maar dien Abrahamns Et hellen/is , ten gevalle van den Paus,

weeder met andere aanteekeningen , teegens Seldenns , uitgegeeven heeft.

Dog, alhoewel daar veele fouten en onzuyverheeden meede in enonder-

loopen, zoo roemen echter de geleerde dat werk, voornaamentlyk, wee-

gens de berichten , die men by andere zoo licht niet kan vinden. Deboo-
ven gedachte Nicon, een Armeenier , heeft ook een boek , teegen den NiCOn.

Godsdienft der Armeenïers gefchreeven , en daar in , naar gewoonte hef^

tig teegens hen geyvert , dog ook met veele onwaarheeden haar beticht

,

en daar door den tytel van een heylig , in de martelaars boeken der Grie-

ken en Latynen te gelyk , verdiend, om dat de Armeniers van weeder zy-

den gehaat zyn. Mofes Bnr-Cepha een Syrifch Biffchop, heeft , in 't Sy- Mor«uar-

rifch , drie boeken van 't Paradys gefchreeven , gelyk als men hem by-
Cepha '

zonder , en ook in de Bibhotheca Patrum heeft : en dit waaren alle de
Griekfche Schryvers , bchalven dat eenige Olympiodorns nog hier by oiympio-

zetten , die eene uytlegginge over den Preediker van Salomon heeft ge-
doru5,

fehreeven.

Bbbb 2 3. Dat
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3. Dat verders die geene , welke nog eenigen tyd en vlyt op deftudien
gelegc hebben, gemeenelyk op onnutte dingen en ydelheeden zyn geval-

len, zulks kan men by veele zien. Gelykals, tot een voorbeeld, Hu-
baldus, een Munnik, tenbelieve van Keyzer Carolus Calvtts , 3óoverfen

tot lof der kaak koppen heeft gefchreeven , die alle van de letter C begin-

nen. Den arheyd van andere ftrekt zig 00'k niet zeer wyt uyt , behalven

wat 'er nog ergens van Hiftorien overig is. IVittichmdus , of JVindichi-

»/«,een.Munnikte Corbey

,

heeft drie boeken van deSaxijche gejchiedemf-

fen gefchreeven, en dat wel, met groote oprechtigheyd , zoo veel als hy
geweeten heeft , alzoo , dat de Geleerde in 't gemeen met hem te vreede

zyn. Luitprandus , Biffchop van Cremona , heeft ook zes boeken van de

Europifche Hiftorien van zynen tyd gefchreeven, en is van een ander in

't laatfte hoofdftuk vervolgd geworden. Deeze word ook nog, weegens
zyn verftand en ervaarenheyd , aangepreezen. Hier teegen is de Chrony-

ke, die onder zynen naam van eenige gedacht werd, met loutere fabelen
aangevult. Abbo Floriacenfis heeft van het leeven der Paufen, uyt Aria-

ftafius , gefchreeven: item, de Hiftorie van Edmand , de Engelze Koo-
ning, gelykook, eenige kleine traktaatjes en brieven. Notgerus heeft

de Hiftorie der Biffchoppen van Lnyk,en het leeven van andere gewaan-
de Heylige , befchreeven , welk werk , andere aan Herigertts toefchry-

ven. Een andere Notgerus heeft , byna ontrent deezen tyd , in 't kloo-

fter St. Gallen, een Martelaars-boek befchreeven. Odilo Abt te Clugny,

van wiens bygeloove , al booven gedacht is , heeft eenige leevens loopen
der Heylige, gelykook, zomvai^e,fermoenen op feeft-daagen , nagelaa-

ten.

4. Ook heeft zig te deezer tyd een Nonne, met naame Rofwida, van
Gandersheim , bekent gemaakt , ten deele door haare geleertheyd , ten

deele , door haare loffchriften van Keyzer Otto de eerfie , in een helden-

dicht : als ook , door andere verfen , van verfcheydene Hiftorien der Mar-
telaars. Burchardus, BifTchop van JVorms, heeft, met de hulpe van ee-

nige andere, een groot ftuk der deereeten, in 20 boeken, te zaamen ge-

bragt , waar by hy de valfche brieven der Paufen , en van andere zonder
eenig onderfcheyd, heeft gevoegd , gelyk als het Blondel nu al lang be-

weezen heeft. Na deeze reekent men hier gemeenelyk ook , Radulphus

Flaviacenfis , die de Frankifcbe hiftorien , en de korte Chronyke heeft be-

fchreeven , als ook , de uytlegginge over het derde boek Mofis. Flodoar-

dus een Kanunnik van Rheims, heeft ook eene Chronyke en Hiftorie van
die Biffchoppen uytgegeeven. Gelyk als Aimoinus of Aintonius , een

Munnik in zyne Hiftorie van Frankrijk , desgelyks ook gedaan heeft

,

en dat in vyf boeken , waar van het laatfte boek aan een onbekend Schry-

ver, en niet aan hem, werd toegefchreeven. Zyne opregtheyd, en goed
verftand, maakt, dat de Papillen niet wel , en de andere, zeer wel van
hem voldaan zyn , en die hem byna voor een ketter uytgeeven , om dat

hy den beelden-dienfi al wat te zeer op den teen getreeden heeft. De ove-

rige geringe lieden fla ik met voordacht over , door dien haaren arbeyd

wel meeft in eene t'zaamen-raapinge en vertellinge van allerhande fabtlen

en legenden beftaat.

HET
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Jaar CM,
toe M,

HET VIERDE HOOFDSTUK.
Van de Concilten deezer Etuwe.

§. 1.

DEeze zyn nu, volgens de omftandighceden van deezen tyd , zeer s,nodente

ellendig gefteld. Alhoewel ook eenige nog al v/at uytgeregt heb- ?; ™d^
c"

ben. Keyzer Otto liet 'er, in 't Jaar 963 , een te Rome houden, en daar Paus -

op den Paus in het byzonder afzetten , gelyk nu al gemeld is. Op het

Synode te Rheims, in 't Jaar 991 , wierden , aangaande het verderf der
R•helms

Roomfche Kerken , openbaare en zeer bittere klagten , voorgedraagen.

Alwaar de nieuwe Biffchop , Gerbertiis , zig zeer reedelyk heeft aan-

gefteld,.dog daarom ook, van de begunftigers des Roomfchen Stoels,

zeer flecht bejeegend wierd. Gelyk als het zelve ook, op het Synode te

Trosles, by Soiffons , gebeurde, waar op de Roomfche Paus , en de an- Trofles'

dere Geeftelykheyd, by na in alles wierd teegengefprooken. Buyten dit

is 'er anders weynig of wel niets aanmerkelyks , op de Synoden uytge-

recht geworden. Want in 't Oofien ging het alles wilt door malkande-

ren, en in 't JVeflen wierd de Geeftelykheyd alreeds zoo machtig , dat

zig niemand heel licht onderftont , om iets teegen haar aart te vangen.

Aldaar, wanneer 'er nog al eene t'zaamenkomfte gefchicdde , was het

dog alles maar op loutere ongerechtigheyd aangezien. Wanneer , tot

een voorbeeld , de Keyzer Conjiantinus Porphyrogenneta , zynen zoon ,

op een Synode , tot Patriarch liet maaken , zoo moeft aldaar , een ieder

,

uyt vreeze voor den Keyzer, wel/d zeggen.

2. In Duytsland is 'er een Synode te Erjfurt gehouden geworden, in TeEiffun.

't Jaar 936, waar van men, uyt nalaatigheyd der Schryvers, -niet weet,
wat daar om gegaan is , als alleen, dat veele BifTchoppen aldaar te zaa-

men zyn geweeft. (a) Dog, al wie haaren zin , uyt het booven aange-

roerde, kent, die zal ook, van haar voorneemen hier licht een befluyt

konnen maaken. Maar eenige willen verzeekeren , dat Keyzer Hendrik

de kerkelyke tucht aldaar heeft willen verbeeteren , alhoewel , kennelyk,

zonder gevolg. Hier na zyn 'er, in 't 947
,le en volgende jaaren , veele

Synoden te Rome , Verden , Ingelheim , en Trier gehouden geworden , ingetteii.

enkel en alleen, aangaande de twift van twee lieden , Artaldus , en Hu-
go, welke alle beyde BifTchoppen te Rheims wilden zyn. In 't Jaar 955
heeft 'er Otto de eerfie , een te Augsburg verzaamelt, als ook een ander , Au6sbur£ ,

te Ingelheim in 't Jaar 972 , in welkers affen niet veel aanmerkenswaar-

.

digs te vinden is: behalven dat men ziet, hoe de Regenten zelfs dieaan-

geitelt, en ook beftierd hebben , en niet alleen Kerkelyke , maar ook
Staats-zaaken , eeven gelyk als op de Ryks-daagen , aldaar te zaamen
hebben afgehandeld , ja ook , in 't byzonder , meenigmaal van de Bif-

fchoppen , Prelaaten , en andere , wel fcherpe ftrarFen , over haare ge-

breeken , hebben voorgefchreeven.

(<0 Regino Prumienfis. A. 936. Lambertus Schafhaburgenfis, A. 935-.

Bbbb z HET



^66 KERKELYKE X.Boek.

Jaat CM.
lot M.

B'

HET VYFDE HOOFDSTUK.
Van de verfckillen 3 ter oorzaake van den Godsdienjl.

t
§• i.

Y de algemeene zorgeloosheyd en luyheyd der Munnikken en Paa-

pen, waaren zy ook zoo lufteloos , dat men nu ook van geenen

byzonderen ftryd leeft: alhoewel ik het daarvoor houde , dat 'er veele van

diergelyke dingen onderdrukt zyn geworden : en , als 'er al iets betwift

wierd, zoo raakte zulks maar alleen geringe, nietige dingen , en byge-

d"m;«r
n

^oov^Se gevoelens of oerleningen. Alzoo twiften die in 't Oojlen eens

rchapwcc- met malkanderen daar over, of de Peeterfcbappen de trou ook hinderden,

dÓop.'" zoo dat geen Peeter met den ander vermochte te trouwen, (a) De Pa-

triarch en andere vingen met den Keyzer Leo een groot geraas aan ,door

dien hy voor de vierde maal getrouwt was. (6) In 't Wejten ging de ftryd,

over de teegenwoordigheyd van Chriftus in 't Avondmaal , ook altyd

van 't a- voort , gelyk wy hier booven gehoort hebben , daar de Afgoodifche Munt
vondmaai. niki^n nieuwe wonderwerken toe verzonnen.

2

.

Dat echter de booze Geeftelykheyd niet geruft j maar de getuygen
V
ed™'

&in " derwaarheyd, met vervolgingen , lafteringen en diergelyke, aangevallen

vroomen. heeft, daar vint men, hier en daar, nog al eenige voetftappen van. Het
is aanmerkelyk, wat men, van een hoop lieden, in Italië ieeft, die van

onder d e de huychelaars onder den ouden naam der Anthropomorphiten zwart ge-

naamén. maakt wierden. Deeze dan mochten * zonder twyfFel , de Biflchoppen,

met haare bekentenifle, wel wat ongeleegenheid gemaakt hebben, wan-
neer zy van haare grouwelen getuygden. Daarom kwam dan de Biflchop

Biocdgie- van Milaan op de been , en overviel die gantfche ftad , vermoorde daar

der
h
G«. in oud en jong, zonder eenig onderfcheyd , op dat hy , en zyns gelyken,

iieiykheid. yoor j^,. ^ ZYn Doosheycl weeder in ruft bedryven konde. (c) Alzoo
verjoeg de Biflchop van Antiochie , Theodorus , met de hulpe des Key-

Mani- zers, ook diergelyke lieden, welke men Manicheeërs noemde , en die zy,
chaceI$

' naar vermoeden , weegens haare getuygenis , niet wilden lyden. (d)

Want , dat deeze en zeer veele andere nog al veele waarheeden , teegens

den Paus, en zyne Geeftelykheyd, beweezen , en haare grouwelen ont-

dekt hebben , zulks geeven ook nog eenige overige fchriften te kennen

,

waar uyt al over lang het voornaamfte van alle de ingefloopene Paapfche'

grouwelen getrokken , en hier booven , in 't tweede hoofd/tuk , iets van

gedacht is. (V) Ik laate ftaan , dat eenige, den eerften aanvang der JVal-

denfèn, al van Claudws Inrinenfis , en alzoo van deeze tyden af, willen

ftellen: 't geene licht hier onder verder getoont zal werden.

3. Een ding kan ik alhier niet onaangeroert laaten , dat licht wel hier

toe gehoort , dewyle het , uyt den haat der Munnikken , teegen een

,

ofBir- Zonder twyflèl , vroom man, is voortgekoomen. Het is die fabel , wel-

[Ó

h
van

H
d"" ke men gemeenelyk van Hatto de tweede, Biflchop van Ment&, verhaalt;

£g«ten dat hy > na de helft van deeze eeuwe , in een dieren tyd , eenen hoop ar-

"• me lieden in een fchuur heeft laaten koomen, met die vertrooftinge, dat

hy brood aan haar wilde laaten uytdeelen. In de plaats dan van dit, had-

de hy de fchuur in brand geftooken , en die arme menfehen laaten ver-

bran-

(a) Zonaras To. m. Annal. f. 160. (b) Idem p. 143. (<) Sigebertus Ann. 939. (d) Zo-
naras, (e) Catal. V. T. Centur. Magdcburg. Uilerius de Succeil Ecclef. Hottingerus Sec. x.

Mornxus &c.
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branden , ook daar nog by gezegt , waarom zy niet werkten ? of, gelyk }"'£•*'

andere willen, hoort , hoe m)ne broodmuyzen piepen ! Daar op hadde hem
eene groote meenigte muyzen aangevallen , en geplaagt , en , of hy al

op eenen toorn , midden in den Rhtjn , vluchtte , zoo hadden zy hem
echter achterhaald , en eyndelyk ook opgegeeten : om welke reede men
eenen toorn by Bingen; nu nog den muyzen toorn noemt, (f) Anderen
Hellen nog daar by , op dat daar door de fabel te geloofwaardiger mogt
werden , dat hy altyd gewoon was te zweeren : De muyzen zouden hem
eeten. Alhoewel zy dan daar by de eerfte Hatto met den ander van dee-

zen naam vermengen , van wiens boosheyd hier booven , in 't tweede

hoofdftuk een voorbeeld ftaat. (g) Schoon het nu wel veele herhaalen (h)

zoo is dog voor eerft, uyt de woorden van Hatto , die hy gezegt zoude
hebben , wel te befluyten , dat hy de arme , daar onder toen ter tyd ge-

meenelyk de Munmkken verftaan wierden, over haareluyheydbefchimpt,

en haar daar door tot arbeyd vermaand heeft. Nu kan het wel licht ge-

beurt zyn, dat hy de luye Munnikken , welkers onnut leeven , hy ge-

zien heeft, daar over beftrafte , en deeze daar door zulke leugens van

hem hier na uytgeftrooyt , , en de boosheyd varj den voorigen Hatto aan

deezen te gelyk aangewreeven hebben. Waar van ook de Schryver dee-

zer Hiftorie , hier over zig alleen op de overleeveringe der Oude be-

roept, en niets zeekers ftelt , maar aan den Leezer zyn oordeel vry laar. (7)

Andere geloofwaardige Schryvers melden ook uytdrukkelyk van zyn na-

tuurelyken dood, en zetten die ontrent 't Jaar 96.9 of 9 70, waar meede zy
die fabel ftilzwygende teegenfpreeken. (k) Ook is dit by na een teeken , dat

Hatto zoo boos niet geweeft moet zyn , door dien Keyzer Otto zelfs

hem in veele gewichtige zaaken gebruykt , en hier na zelfs tot Bijfchop

van Mentz ingeftelt heeft. (I) Daar hy hem anders, by zulk een berugt

leeven , by zig niet geleeden, en nog' veel minder, in zyne dienften ge-

trokken zoude hebben. De gedachte muyzen toorn , nu bewyft hier

ontrent niet met al, door dien Trithemius ook betuygt, dat hy , om den

oorlog, in den Rhyn is gebouwt geworden. En dit hebbe ik alhier, als

een ftaaltje van lafteringe teegens goede lieden, willen bybrengen. Gelyk

als dan eenige Schryvers, deeze fabel, beneevens die , van den uytgang der

kinderen te Hammeln , voor heene ook al ontdekt hebben, (ni)

(f) Trithemius Chron. Hirfaue Ann. 967. (e) Compilatio Chronol. ap. Tilberienfem.

Anti. 914. Engelhufius p. 172. Chron. {h) Drexelius P. u. Opp. p. 5-89. Hottingerus P. X.
p. 83. Brufchius de Monaft. p. 36. & 207. Dreflerus Millen. v. p. 414. Zeilerus Itin. Germ. P. I.

p. 315". (0 Trithemius. (k) Marianus Scotus Ann. 970. Monachus Herveldenfis Chron. Ann.
969. (ij Regino. (»») Wórgerus Hift. Hamel. c. j". Neumannus de Reb. Syuonymis. Span-

hemius H. E. p. 1024.

Eynde van 't tiende Boek.

HET



568 KERKELYKE XL Boek.

JaarM.
tot MC.

HET ELFDE BOEK.
Van de aanmerkelijkfte Kerkelijke Gefchiedeniflèn in

de elfde Eeuwe.

HET EERSTE HOOFDSTUK.
Van den uytterlyken toe(land der Lierken tn^t algemeen.

§. i.

Hendrik de ÉS)ï|££Sfe^a&jP den aanvang deezer eeuwe, in. 't Jaar 1002. kwam Key*
1

zer Hendrik de tweede tot de regeeringe , uyt de nakoo-
melingen van Otto de groote , een Hertog van Beyeren ,

den welken de Italiaanfche Schryvers de eer(ie noemen ,

door dien Henricus Jluceps- te Rome niet gekroont is ge-

weeft ; waar van Paulus Langius , en het Chromcon
magnum Belgicum veel gewags maaken. Deezen Keyzer dan vond veel

Hof tot vegten , ten deele teegen de Heneti , of Wenden , en ten deele

teegen de twee Bolejlai , in Poolen en in Boheemen , welke hy alle tot

reede bragt. In Kerkelyke zaaken pryzen hem de Schryvers zeer , wee-

gens zyne veelvuldige verrichtingen in dezelve ; doch zy waaren ook na

den aart der zelve tyden gefchaapen , daar by hy echter de naam van Pms ,

of Godzaalig bekwam : maar wel voornaamentlyk , door dien hy met
zyne Gemalinne Kunigunda> in eene geftaadige kuysheid zoude gelecft heb-

Deiieyiif-e ben , is hy t'eenemaal onderde Heylige gereekent geworden, (a) Alhoewel
6enaam

' eenige daar aan twyffelen , en den oorfprong van deeze Fabel daar van
daan afleyden , om dat zy geene kinderen te zaamen gekreegen hebben.

Ten minften altyd zwygt Ditmarus van zyne belofte van kuysheid ftil,

die nochtans in dien tyd heeft gekeft. Anders kan hy ook wel waare-

lyk van een goed en vroom gemoed geweeft zyn *gelyk als de Schryvers

zulks ook verzeekeren , (b) en men kan zynen yver voor de Godsdienft

en gerechtigheyd ook uyt veele ftukken zien. De Munnikken en Paa-

pen hadden inzonderheid een grooten Patroon aan hem, welke hy in alles

behulpzaam was, en haare inkomften treffelyk vermeerderde. Om welke
reede zy dan ook zyne regeeringe voor een gulde tyd reekenden, dewy-
le hy aan haar zoo veele guldene zaaken vereerde. Als toen hy te Mer-
feburg een goude kelk van 20. pond fwaar fchonk , ja een goud Altaar

maaken liet, en veele andere vaaten en cieraaden , gelijk als Ditmarus
snoekt en Engelhufius roemen. Deeze goede Keyzer mocht ook wel zien ,

formatie", hoe noodig'er eene reformatie in de zoo genaamde Geeftelyke ftandwas:

waarom hy die ook op het Synode te Dortmunt zeer ernftig aandreef,

gelyk als wy hier onder in 't vierde hoofdjiuk noch naader zullen zien.

Maar , gelyk het gemeenelyk zulke Regenten weedervaart , die , uyt

fchroom voor het heylige Kerken-ampt , of Mmiflerium , gelyk men het

noemt, aan deeze orde liever alles vry laaten,als dat ze op de welvaart van
haar en haare onderdaanen zien, zóoliethyde Paapen ook haaren wil. Ja

hy

(a) Hermannus Gigas in Chron. Bambcrg. Leo Oflienfis vu. Chron. CalTin. cap.47. Auftor
ap.Surium d.3. Mart. Vita ap.Canilïum To. 1 1. Antiq. Le6t. Cranzius. 1 11. Sax. c.32. (^)HcI-
moldus Chr. blav. c. 16. Adamus Bremcnfis u.c.39. Aventinus.
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hy maakte de Majefteyt van zijn ampt daar door te fchande, dat hy , te ]H'M
Frankfurt ,op het Synode, voor deGeeftelijkheid tot de aarde toe boog, omyd,^

zoo dat zich de AartsbiJJlhop van Mwtz , JVilligis , zelfs daar over tryT'^"

fchaamde , en hem voort weeder oprechtte. (V) Waar meede Baronius

ook zoo veel op geeft, dat hy dit doen , als een zeer wonderly-

ke en pryswaardige zaake aanpryft. (d) Doch des Keyzcrs voorneemen,

op dit Synode, was, dat hy, gelyk hy zeyde , Chrijlus tot een erfge-

naam ftellen wilde, dewyle hy zelfs geene lyfs erfgenaamen hadde. Def-

weegen hy dan te Bamberg, in 't Jaar 1006. een nieuw Bisdom (lichtte, Bisjom«

en noch daarom lang beedelen moelb , eer zich die hovaardige Bifïchop-
amb"6 '

pen, op voorwendzel van veele zwaarigheeden , weegens den BiJJchop

'vanlVurtsburg, daar toe beweegen lieten. (<?) Dit niet teegenftaande,

bewees hy zich echter altyd yveng voor de gewaande Kerk , gelyk het

de Geeftelijkheyd roemde. Want hy liet zich te Rome , in't Jaar 10 14.,

van den Paus Beneditfus de achtfte , kroonen , en beloofde daar by , de
Patroon en befchutsheer der Roomfche Kerke te zullen zyn. (f) De Pa-

pillen toonen ook een groot voorrecht, dat hy aan haar gcgeeven zoude
nebben, (g)

2. Wat nu verders de Papillen, en inzonderheyd Baronius^ vooreen ivfc

hoopen fabelen van deezen Keyzer, en zyne bygeloovigheeden , bybren- vlnYcm,

gen , zulks is de mceyte niet eens waard om daar aan te gedenken : en

met wat voor een grond zy hem ook voor een Heylig uytgeeven, zulks

toonen haare eigene bekenreniflen , als zy vertellen , hoe hy tot de on- .

tucht en fchouwfpeelen zoo zeer geneegen is geweeft , dat hy ook het

keven van arme lieden niet verlchoont heeft, (h) Zyne Gemaünne, de By ?eioo«

gcmelte Kunigundis , wierd ook van de Geeftelijkheyd tot loutere huy- gundi".

1""

chelerye en bygeloove gebragt , dat zy , by voorbeeld
, groote fom-

men gelds uytdeelde, tot voorbiddjnge voorde zielen der overleedene

Keyzers , en eyndelyk , in 't Klooiler de andere Nonnen ging dienen

,

en met reliquien-, en andere dwaasheeden , veel te doen hadde. (ij Zy A 3n?^«-

zoude ook eens, toen men, haar van echtbreuk befchuldigde , haar on- ^c

p

lUn

fchuld alzoo beweezen hebben , dat zy , gelijk als het in dien tyd niet

ongemeen was , op een g'ceijend ploeg-yzer met bloote voeten onbe-

fchaadigt gedaan zoude hebben, (k) Doch de Schryvers zyn niet alleen

oneens in de omftandigheeden (waardoor Baronius ook zeer wéynigdaar

van gedenkt, teegens zyne gewoonte, van die gewaande wonderwerken

groot te maaken) maar zommige Schryvers willen haar ook voor eëne

tooverefle uytmaaken. Want zy zoude een Geeft, die als een Reus daar

uytgezien hadde, om kalk en fteenwerk, tot den Kerken-bouw in Bam-
berg, aan te draagen , gebruikt hebben. Ik zwyge nu noch van andere

diergelijke Hiftorien van haar. (7) Daar ten minllen zeeker is, dat toen

ter tijd, en verder, de tcoverye, by de groote blindheid der menfehen,

opentlijk in't gebruyk was, waar door 'er ook zoo veele zeldzaame din-

gen , met bewys der onfchuld , enz. gefchieden : gelijk als die oude

verfen van Hendrik en zijne Gemalinne te kennen geeven:

Cujus & o(fa bona pint ad miracula prona ,

Conjuge vtrgmea virgo permanfit , & Me

I. Veel. Cc cc Ca-

(1) Ditmarus vi. p. 140. (J) Baronius An. MVI. n. 1. (e) Ditmarus I. c. Sigebertus An.
MIV. Herm.Contraöus A. MYII. (f) Ditmarus v n. Everhelmus in Vita Popponis ap. Su-
riumd.i)-. Jan. Petrus Damiani ib. d.i. Jan. To. t. (g) è Mllo Baronius Ann.MXIV". n. 7-feq.

(b) Everhclmus l.c. (») Vita ap. Surium d. 3. Mart.To. 111. _(£) Cr.1n7.1us iv. Sax.cap. 31-

Gigas 1. c. ("O Chronic. Sax, ap. Centur- Magdeb. Cent. xi.'cap. 6. pag. 340.
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Conradus
II. Salicus,

Zyne Si-

monie,

Echtfchey-

ding.

Henricus
III.

Zet drie

Taufcn af.

Hy ftaat de
Geeftelyk.

heid tee-

gen.
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Catholicas dedit Ecclejias numero quafl mille, (m)

Patipertbusy viduis, jpes y via y vita fait.

De zin is,

Dat'er by hetgrafvan Hendrik , zelfs ook wonderen vaaren gefchied ,

en dat zyne Gemalinne ook een maagd was gebleeven , maar dat hy
wel 1000. Kerken hadde gefiicht , en de armen en. weduwen hadde hy
tot een hoop , weg , en leeven verfirekt.

Hier in beftond dan toen ter tyd de lof der grootfte Vorften.

3 . De volgende Keyzers wierden nu , in deeze eeuwe , van de Paapen
en Munnikken niet minder geplaagt , zoo dat zy heel weynig ruft van
haar hadden. Conradus de tweede of Salicus , te vooren Cuno van We-
melingen genaamt, volgde Hendrik de tweede , in 't Jaar 1024. in de re-

geeringe, en hy moeft, by zyne krooninge, te Ment'z , belooven, dat
hy de Geeftelijkheyd wel in acht zoude neemen. (V) Maar het was hem om
de eere Gods , of het heyl van zyne onderdaanen zoo weinig te doen

,

dat hy veel liever een ongelooffelijke zomme gelds van een Edelman
nam, en hem daar voor het Bisdom van Bazel verkoft ; weshalven zijn

Zoon hier na de gierigheyd zijnes Vaders opentlijk bekend heeft, (o)

En toen hy fturf , hield hy zich voor zaalig genoeg , wanneer hy het

Kruys, beneevens eenige reliqitien, by hem brengen liet, en het Avond-
maal , als een teerpenning, meede op de weg nam. (ƒ>) Doch , of hy,
ontrent de zaakenvanzyn Huwelyk,zig aan den wille der Biffchoppen al

onderworpen heeft , daar. aan twyffelt men met reeden. Zomrnige nu
fchryven , door dien hy Gifela , zijne bloed-vriendinne getrouwt hadde,
dat de Geeftelijke hem niet hadden willen kroonen , voor dat hy haar

eerft verlaaten hadde : 't geene hy dan wel gedaan , doch daar na deeze
Gemalinne echter weeder tot hem genoomen heeft. (q~) Anders zijn zijne

tyden noch al taamelijk geruft geweeft , behalven dat hy tweemaal tee-

gens de Bourgonjons is opgetrokken , en met Ernefius , Hertog van Swaa-
ben, en andere weederfpannige, al wat te doen gehad heeft. (V)

4,. Hendrik de derde , met den toenaam van Niger , of de Swarte , zoon
van Conradus , wierd van hem al in 't Jaar 1026. in de regeeringe getrok-

ken, en in 't Jaar 1039. na zijn dood, kwam hy in 't geheel daar toe. (s)

De Schryvers geeven hem eenen grooten lof, weegens zijne vriendelijk-

heid, en andere gaaven. (f) Eenige willen van hem ook al zeggen , dat

hy, met zijne Gemalinne , in kuysheid heeft geleeft. (V) Echter had-

de hy flegte voorfpraaken by het Roomfche Hof, en deflelfs flaaven.

Dat maakte, om dat hy de openbaare grouwelen te Rome zag, wanneer
.

daar drie van haar te gelijk , met malkanderen , om jden PaufieJijken

Muts knibbelden , naamentlijk, Beneditfus deneegende y Sylvefter de der-

de , en Gregorius defesde , daarom greep hy die zaak ook wakker aan,

trok in Italië, hield aldaar een Synode, en zette haar alle drie te gelijk

af, en daar teegen Clemens de tweede , BilTchop van Bamberg t daar in.

Booven dat moeften de Romeynen hem zweeren , dat zy voortaan , zon-
der zijn verlof, geenen Paus meer kiezen zouden. (V) Dat ook gefchied

is, zoo lang als deeze Keyzer leefde. (jQ Die dan wel de laatfte ge-

weeft is, die de Pauflen recht ter deege aangetaft, en haaren 'hoogmoed
getemt heeft : en het was gewis wel voor iets groots en zeldzaams te

hou-

(w) Engelhufius Chron. p. 194. (») Wippo in Vita Conradi II. ap. Piftorium Rcr. Germ.
Scr. p.419. (o) Idem ib. p.431. GlaberRudolphus V.c. f. (/>) Wippo l.c. p.443. {q) Gia»
ber iv.init. (r) Wippo. Otco Frifïng. vi. c.19. fcqq. Cramius iv.c. 36. f. GoderndtisVker-
bienfïs Chron. Hepidanus ap. Goldaftum To. 1 . A. 1078. (r) Herm. Contractus H. Ann. Schaf-
naburgeniïs ibid. (t) Aventinus v. Nauclerus gen. (u) Chron. Calïïneufe 1 1 . c. 47. (*)Sige-
bertus. Herm.Contr.Otto Frif.yi.c.33. Appendix Vi&oris. (y) Schafnaburgenlïs.
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houden , dat deezen Heer zich zoo moedig teegen de Paapen aanftelde, £
a

'*Ja

welke no'gtans in dien waan by veele waaren , als waaren zy dienaars

van God , en die ook magt en lift genoeg hadden , om zich te verwee-

ren. Niet minder ftrafte hy ook de gierigheyd en Simonie der Biflchop-
f"

a^aa*

pen opentlyk,op een Synode, hyzeyde haar niet alleen onder de oogen, d«i.

wat zy voor goddelooze lieden waaren, maar hy bekende ook vanzynen
Vader, dat hy met zijne gierigheyd zich zoo hadde bezondigt. (V)
Waar by hy ook, door een Editi , diergelijke verkoopinge der Geefte-

lyke ampten en zaaken wel fcherp verbood. Hier in nu , en in meer
andere zaaken , maakte hy het voor de gierige Geeftelijkheid waarelijk

niet recht. Waar by nog kwam , dat hy den Aartsbiffchop van Keulen ,

Annoni, zoo niet in alles ten gevalle hadde willen zyn. (a) Waarover, «Wvan

en doordien hy ook iemand , die den Paujjelyken Legaat te na gekoomen uttén'"

was, niet ftreng genoeg na zijn begeeren itrafte, zoo verzierden de Paa-

pen , als hadden de booze geeften hem , by zijnen dood, aangevallen,

doch die echter , door de voorbiddinge van St. Laurens , weeder verdreeven

waaren geworden , het gcencBaronius met eenengroote yver weet te ver-

tellen, (b) Hy is geftorven in 't Jaar 1056.

5. Hem volgde Hendrik de vierde , zyn zoon, na, die wel tot een H«irieu=

rechte proef kan verftrckken van een door de booze Geeftelijkheid ge-

plaagden Regent, zoo heel grouwelijk hebben zy met hem tot aan zijn

graf toe, gehandeld. Haare bitterheid uyttede zig al by zijne geboor- £"?
eX.

te, door dien men dit fabel verzon , als hadde zijne Moeder, toen zy JÖjjjt^,

van hem zwanger was, gedroomt, dat zy een Draak ter weereld bragt, voigt,«.

die hem dan beduiden zoude (V) Zijn Vader fturf , wanneer hy naau-
co08"'•

welijks 6. jaaren oud was , en zijn Moeder beftierde ondertuflchen het

Ryk vyf jaaren lang. Nu kan hy waarlijk , van zijne Voogden , de 525*
Markgraaf van Saxen en Bijscbop van Breemen , wel onachtzaam , on- k«.

trouwelijk, en na den aart van die tyden opgetrokken zijn geweeft, en

dat ondertuflchen, by zijne minderjaarigheid , een ieder deed , wat hy
wilde, als ook, dat 'er afzonderlyk, heel veel ftraatfchenderye , en an-

dere moetwilligheeden , ook zelfs van de Groote, begaan wierden. Dit

alles wilde hy nu in 't begin van zijne Regeeringe , door openbaare af-

kondigingen, verbieden , en hy bouwde ook over al Slooten , op de

grenzen , om daar door verzeekert te konnen zijn. Hier over ftelden l™e

*"
ta

ziff de Saxen en Ihurweers aan , als was hy haare vrvheid te na s;ekoo- H»uting&s

men, en zy wilden den Keyzer, weegens zijne jonkheid , ook niet ge- doorhct

noeg eeren: en daar meede gingen de oneenigheeden aan , terwylen de "7a""

Biflchoppen wakker olie in 'c vuur gooten, het geene men wel merkte, he"d.

clïIk "

om dat hy niet na haare pypen wilde danflen. Dewyle nu de menfchen

doorgaands, tot hier toe, die groote toelaatinge gewent waaren , zoo
kwam haar dit alles heel dwars en bezwaarelijk te vooren , dat de Key- .

zer tot het gemeene befte ordineerde. Om deeze reede moeft hy dan

ook zoo dikmaals met de weederfpannige ftrijden, gelijk hy dan geduu-

rig zwaare oorlogen gevocrt , en wel 62. veldflaagen , meeft met ge-

volgde overwinningen , heeft gedaan, en ook daar door , met de Caroli',

en Ottones , van onpartydige Schryvers gelijk gefteld wierd. Zijn mee-

fte onruft maakte hem die fchandelijke boef, Paus Gregorïus de zee-

vende , waar van nu haaft volgen zal. Deeze hitfte Rudolphus , Hertog

van Swaaben, ook daar toe op, dat hy zich van zommige Stenden tot «" aL-'

Cc cc 2 Key-
£xf"-

{&) Glaber V. c. f. (a) Ap. Surium To. v. d.4. Dec. & Baron. An. MLV.n.2S.& MLVI.
n.3. (b) Chron. Caflïn. & ex co Baronius 1. c. (<) Auöor Vitx Mathildis lib. 1. c. 1 i. ap.

Baronium An. MLV. n. 11.
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Ï«mc Keyzer liet opwerpen, en van hem de kroon ontflng , met dit bekende
lafterlijke vers

:

Petra dedit Petro , Petrus diadema Rudolpho.

Dat is : Chrifius heeft aan Petrus , en alzoo aan den Paus , het

Keyzerryk gefchonken , en de Paus geeft het nu aan Rudolphus. De
Keyzer Hendrik dan ftreed wel viermaal met hem , en verdreef hem
ook ten laatften , met de hulpe der Franken , en die aan den Rhyn : al-

waar Rudolphus dan zyn rechterhand in den flag verloor , en , volgens

zyne eygene bekentenifle , teegens die Biffchoppen , aan die hand , als

een aanvanger zyner boosheyd geftraft wierd,waar meede hy zynen Hee-
re trouwe gezwooren hadde. Die ook nu nog te Merfeburg f in de Dom-
kerke, tot eene gedachteniffe, zoude leggen, alwaar hy begraaven is ge-

worden, (d) Dit verzeekert de Schryver van Hendriks leeven , en ande-

re, voor gewis, dat Rudolphus dit nimmermeer gedaan zoude hebben,

by aldien hem de Paus niet zoo geruft gemaakt, en verleyd hadde, door
dien hy anderzins een oprecht en vroom man geweeft is , en eerft lang

geweygerd hadde, om teegen den Keyzer op te (taan.

nywrrd & ( \\7"at voor onruft en vervolginge deezen Keyzer verder , ten deele
eygene van de goddelooze Geeftelykheyd , ten deele van zyne eygene zoonen
oorlog".

e
" Conradus en Henricus , heeft geleeden , zulks is al te wydloopig om al-

cotuadus, hier te vernaaien. Paus Urbanus de tweede , hitfte Conraad aan , dathy,
terwylen zyn vader met de Saxen te doen hadde , ondertuflchen teegens

zyn eyge vader opftont. En , alzoo hem God haaft weg nam , porde
FnHcnri. paus pajcba lis de tweede , den anderen zoon , Henricus , aan , die noch-

tans, door zynen vader, buyten dat, nu reeds al tot zyn nazaat was ver-

klaart. Deeze Prins deed zynen vader , door zoo veele onruften afge-

mat , zoo veel verdriet aan , dat hy hem eyndelyk het Keyzerryk afdwong,
Stcrfc in en te Luyk-, gelyk als in ballingfchap , heel naauw beflooten hield , tot

eiknde. dat hy eyndelyk, van hertzeer , in 't 49
fte

Jaar zyner regeeringe , in 't

Leytvyf Jaar I IQ6 > fturf. Te Luyk heeft men zyn lichaam , door dien hy ge-

J^Maaren."
bannen heette te zyn , geheele vyf Jaaren lang , in een kift booven de
aarde laaten ftaan , en niet eerder willen laaten begraaven , tot een teeken

van de groote wraakgierigheyd en vyandfchap zyner vervolgers, die, nog

zynefmer- na zYn dood zelfs , niet ruften konden, (ej Het is zeer aanmerkelyk te

kjiotcn
leezen , wat die goede Keyzer wel voor beweegelyke en ootmoedige
brieven, zomtyds aan deeze zyne vyanden,en zynen goddeloozen zoon
zelfs heeft gefchreeven, en hoe weynig hy echter daar meede die beeft-

achtige gemoederen heeft konnen beweegen. Hy klaagd daar in dik-

maals, hoe hy, zoo t'eenemaal van alle menfchen verlaaten , en, door
zyn eyge zoon, van alles berooft geworden was, dat hy naauwelyks tot

het leeven iets meer overig hadde. Gelyk hy dan den BilTchop van Spier

s

*e"
Z

prV- wel emftig bad, dat hy hem dog eene prabende in 't Bifdom wilde gee-
bende. ven ^ want hy kon noch in 't Choor zingen , en verftont ook Latyn , het

geene die Biffchop hem egter affloeg. Zoo heel wonderlyk waaren de verbor-

noosneyd gene oordeelen van God over deezen Keyzer. (f) Hoe beeftig en boos

rrTsvïï?
' hem vervolgends Gregorius gehandeld heeft , is niet erg genoeg te be-

fchryven. Den oorfprong van de zaak was deeze. De vyanden van Hen-
ricus, naamelyk , de Biflchoppen in Duytsland , hadden hem by den
Paus aangeklaagt , hoe hy haar in haare vryheeden krenkte , om dat hy

hen
(d) Aventinus v. p.44i.fcqq. Leo Ofticnffs ui.c.48. Cramius v. Sax.c, if. BrunodeBello

Sax. p. 121. ff. Vita Hentici IV. ap. TJrftifium" p. 3S0. ff Otto Frifïng. vr.c. 34. Bertholdus
ConÜantienfis A. MLXXIII. feqq. Engelhulïus p. 202.' Brotufius iv. c. 16. Epiff Gregorii VII.
ap.Goldaftum To.i. Conff p.44. Helmoldus Chron.Slav.Urfpcrgcnlis A.MCVI. (e)Iidem.

(f) Epiftola; Henrici ap. Urffifium p. 393. Reincccium , üoldaftum. Engelhulïus. p. 206.

1
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hen in haare teegenwoordige moetwilligheeden , rooveryen,en moorden, £"
N^

niet meer dulden wilde, (g) Daar over nu wierd die goddelooze Paus zoo

boos, dat hy hem in den ban deed, en naar Rome daagde , ja nog daar
Zyn ban '

en booven alle zyne onderdaanen van den eed van getrouwigheyd ont-

iloeg. Alhoewel nu deeze roekeloosheyd van den Paus aan veelen niet

aanftond (by aldien het anders aan iemand derft mishaagen , wat aan zyn
Heyligheyd, of het Minifterinm , behaagd) gelyk als de Schryver daarby

Itelt , zoo wierd nogtans de Keyzer van alle menfehen byna verlaaten , zoo
dat hy voornam, om den Paus goede woorden te geeven; hy reyfdedan

zelfs na hem toe , en verneederde zig voor hem op het allerbefte > de

Paus liet hem , met bloote voeten , in flechte kleedinge , midden in den iLT,«J£.

wmter , drie daagen lang voor zyne wooninge ftaan , en nog daar en Dia^n -

booven honger lyden, terwylen hy by de beroemde hoere Mathildisv/as.

Waar op hy hem, eyndelyk, met de hartfte voorwaarden , wel liet hee-

negaan, (h) maar echter terftont Rudolphns teegens hem oprooide, ge-

lyk als nu al eedast is. Na welken ook Hermannns van Lottharinacn "e™jnnu5

J C7 £? -
t k^ Anti- C3C-

wel tot Keyzer opgeworpen , maar eeven zoo betaald wierd. <"•

7. Dit is den korten inhoud van het Treurfpel, dat de Paapen met
deezen Keyzer gefpeeld hebben , die dan de eerfte Keyzer is geweeft ,

dien de Pauzen beftaan hebben in den ban te doen. (i) Nu kan het wel HoeHtn.

zyn, dat hy in zyn jeugd, weegens zyne kwaade opvoedinge,verleydin- ^3»*,
ge, en toelaatinge, niet ten beften geleeft mag hebben. Waarom ook de h«<t-

bchryvers verklaaren , dat hy de zonden van zyne jonkheyd hier na wel

haaft afgelegd , en zig gebeetert heeft, (k) Want alle zyne ellende heeft

hem wel tot beeterfchap en ootmoedigheyd voor God geholpen , gelyk

als men uyt zyn fchryven en bedryf kan zien, en een oude Chronijke meent
wel te recht , dat deezen oven van droefheyd de vuyligheyd van hem wel

fchoon heeft uytgebrand. (/) En genoomen ,dat alle dieondeugden waar

zyn geweeft , die hem zyne vyanden toegefchreeven hebben : zoo heeft hy
echter dit barbarifche onthaal van de Paapen niet verdiend. Maar, wat Ljfitrm-

voor grouwelyke leugens de Papiften ook teegens hem moogen bedacht fwit"

hebben,die alle hebben de oprechte Schryvers van dien tyd genoegzaam 1*kheld -

klaar weederleyt, dog eenige waaren op hem zoo zeer verbittert, dat ze

hem by Julianus en Nero vergeleeken , (m) en over zyn dood , als over

een andere Pharao , en Nebucadnezar , zeegepraalden. (n) Ja hem ook
geduurig voor een Aartsketter uytfcholden. Het geene de nieuwe Schry-

vers, met Baromus , te vergeefs weeder ophaalen , en de oorzaake der

vyandfehap, tuiTchen hem en den Paus , aan het inzigt der Pauzen toc-

fchryven , weegens de Simonie , het geene zy nogtans nergens meede
bewyzen , en hier teegen het openbaare voorbeeld van de Pauflelyke

gierigheyd wel onaangeroert laaten ftaan. (ai) Ook was het waarlyk een

Hechte konft, hem, na zyn dood, een aartsroover , aartsketter, mam-
meluk, vervolger, en alles te heeten. (p) Ja de Paapen fchroomden zig

niet den goeden Keyzer, booven dit , de allergrouwclykfte fchandelyk-

heeden, achter zynenrugge na te geeven, die hy, met zyne Gemalinne,en
anders zoude hebben begaan , alleen maar, om hem daar door voor allede

weereld, recht ftinkende te konnenmaaken.(^) Hier teegen is 'er, uyt zyn
bedryf, een ongehuychelt regtfehaape gemoed te erkennen, ja men ziet

Cccc 3 be-

(g) Benno Vita Gregorii. Auflor Vitao Henrici. {h) Audi. cit. & Lamberrus Schafnabur-

genfis. (i) Otto Frifing. l.c. c. 35-. & ex eo Nauclerus gen. 37. (k) Vita Henrici p. 3S1.

Éngclhufius p. 201. (/) Idcmp.207. {m) Ap. Baronium Ann. MXCVII. n. IJ3. Anshelmus
Cantuarienlïs. (») Urfpergenf. Ann. MCVI. {o) Baron. Ann. MLXXII. n.rt. (/>) Urfpcr-

fenf. & alii. (q) Ccntur. Magdeburg. è Chron. Magdeburg. cap.vi. pag. 339. & 343. Cranzius

^letrop

.
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Jaar M.
tot MC.

2yn hey-
melyk ge-

bed.

Aanflag
teegens 't

lecven van

de Keyzer.

Zyne goed»
daadig*

heid.

Ootlerfche

Keyzers.
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lus.
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cus.

Hoogmoed
der l'a-

triarchen.

Conftanti-

nus Oucas.

Eudocia.

Diogcncs.

Alexius

ComncnuSc

daar wel uyt, dat 'er iets goeds aan hem geweeft moet zyn , door dien

hem die fchandelyke Paapen en huychelaars onmoogelyk niet lyden kon-

den : en eeven gelyk als de Pharifeen opentlyk haare huycheleryen be-

dreeven, zoo fchryven de Hiftorie Schryvers van hem, dat hy in dege-

heymfte plaatzen gewoon was te bidden , gelyk als Chriftus het heeft be-

voolen Waarby dan de grouwelyke aanflaagen der Geeftelykheyd open-

baar wierden. Want, alshy, naar zyne gewoonte, ook te Rome daage-

lyks op een plaats alleen, bad, zoo droeg een booswigt, zonder twyffel

op 't aanporren der Paapen een groote (leen , booven de plaats daar de
Keyzer knielde, en wilde die fteen hem op het hoofd werpen , dog hy

viel daar meede zelfs van booven needer dood. (r) Wat hy voor een

liefhebber van de armen geweeft is, daar van weeten de onpartydige Schry-

vers niet genoeg te roemen , alzoo dat men hem een vader der behoefti-

ge heeft genoemt. (i) En deeze goede Keyzer kan ook nogmaals tot

een voorbeeld verftrekken, wat vroome lieden , en byzonder Regenten,

nu en altyd, van de goddelooze en vervallene Priefterfchap , al voor on-

geleegenheyd en fmaad moeten lyden.

8. Hier kan nu een verftandig leezer zelfs wel uyt befluyten, wat voor
eene gefchaapenheyd 'er ook deeze reys, met de uytterlyke ruft, inzon-

derheyd in Dnytsland, is geweeft. In de andere Landfchappen der fVe-

Jlerfche Kerken zag het ook niet veel beeter uyt. En in 't Ooften ,

kwam , na Bafilms , Conftantinus , zyn broeder , tot de regeeringe , een

rechten luyaart, die ook maar drie jaaren regeerde. Zyn navolger, Ro-
manus Argyropulus , putte zyne onderdaanen , door zwaare beladingen,

t'eenemaal uyt, en gaf dat geld al te zaamen aan de\x\yc Munmkken twzat
voor hy ook koftelyke gebouwen oprechtte, (t) Zyne gemaalinne , Zoë,
hield het met Michaël uyt Paphlagome , dien zy ook daar na tot Keyzer
maakte. (V) Deeze hield het niet lang, en zyn navolger , Michaël Ca-
laphatus , nog korter , naamentlyk , maar vier maanden , waar op zy
beyde in 't kloofter gingen. Dog Zoë, en haare zufter , Theodora , be-

ftierden ondertufTchen het ryk , tot dat Zoë , aan Conftantinus Monoma-
chus trouwde, een welluftig en los man, die, voor de barbaarifche vyan-

den , deur en venfter open deed , om in het Ryk in te breeken. Waar
door de Groote, nog by zyn leeven, Theodora tot een Regente aannaa-

men , waar op een ftok-oud man , Michaël Stratioticus , tot Keyzer verkoo-

ren wierd. Deeze nu wierp Ifaacus Comnenus over hoop, maar hy heerfch-

te zeer wreedelyk , gelyk als de Grieken over hem klaagen. Alhoewel
het fchynt , dat de eene hoogmoedige Tyran den ander niet heeft kon-
nen verdraagen. Want de Patriarch heeft toen ter tyd met den Keyzer
om den rang getwift , en booven hem willen zitten. («) Verders was
hy een liefhebber der Geleerde , zoo als zy 'er toen waaren : hier teegen

roemt men Conftantinus Ducas als een vroom en rechtvaardig Regent,

waar meede hy ook meer behield, als met groote magt, gelyk als Zona-
ras van hem bekent. Zyne weduwe, Eudocia nam de regeeringe na hem
op haar , en trouwde , teegen haaren gedaanen eed , aan Diogenes , maar
deeze was teegen de Turken ongelukkig. Waar op dan geduurige onruft

voorviel, zoo wel met inwendige oneenigheeden , als uytterlyke inval-

len der vyanden. (V) De laatfte Keyzer deezer eeuwe , Alexius Comne-
nus , ontnam Nicephorus Botomates het ryk met geweld , en hadde te voo-
ren veele vyanden , hy regeerde echter ontrent de 3 7 jaaren reedelyk ge-

lukkig , hy trok zighet kerkelijke, en gemeene weezen, na zyne kennif-

fe,

(r) Vita Hcnrici. Benno. Vita Grcgorii VII. (i) Engelhufius & Vita 11. cc. (*) Zonaras To.
ui.p.i8$'. («) Idem p. 186. (x) Idem p. 213.
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fe, aan, en hy gaf, weegens eene reformatie een eygen edifi uyt, dat J*«.\:.

men nu nog heeft. Waar over hem de Grieken zeer pryzen , alhoewel

het ook , ontrent het eynde zynes leevens , al iets met hem verander-

de. Cy)

9. Zoo was 'er dan, nu op deezen tyd, in 't Ooflen geen ruft altoos, r>e cht\-

alwaar ook de geheele afval van alleChriftelyke leere zoo zeer openbaar woïa«i

was, dat zelfs de Barbaaren het konden merken , en haar befchaamt j-wken-K*

maakten. Het is aanmerkelyk , hoe de Turkfche Sultan den Gnekfche
g

C^aX.
KeyzeriRomanns Diogenes ,dooi hem gevangen, heeft gehandeld. Want,
als die deezen vraagde, hoe hy met hem gehandeld zoude hebben, wan-
neer hy hem gevangen bekoomen hadde, zoo antwoordeD/ögfW«, dathy
hem , als zynen vyand , met flagen flecht gehaavent zoude hebben : zoo zey-

de de Sultan daar op : Maar ik wil uwe grouwelykheyd hier in niet navol-

gen ; want ik hoore, dat Chrijlus de vreede en de zagtmoedigheyd aan-

beveelt , en de hoovaardige weederftaat. (V) En alzoo wierd deeze

Keyzer van de Turken beeter gehandelt, als vanzyne eygene rneede-chri-

Jlenen, dewyle hem Michael Ducas hier na de oogen liet uytfteeken , by
leevendigen lyve verrotten, en tot fpot aan het volk voorftellen. Veele

diergelyke {taaltjes , van de grouwelen van 't Hof, zyn 'er onder de

Chrijienen , in deeze eeuwe voorhanden , waar van deeze voor verhaalde

genoeg konnen zyn. Het was nu met de Gnekfche ke?'ke , ook ten op- ondergang

zichtevan't uytterlyke, in 't algemeen geheel tot den ondergang gekoo- ta'aVch""
1"

men. De Gemeentens in Africa waaren van de Sarazynen nu zoo wyt ?*£**'

uytgeroeyt , dat 'er naauwelijks vyf BilTchoppen , in dat groote Land

,

meer overig waaren , daar 'er van haar anders wel veele honderden ge-

weeft waaren. (b) In de andere Landfchappen hadden de Jacobiten, wel- jacoWcen.

ke men voor ketters hield , het meefte in , gelyk als , in deeze eeuwe

,

Antiochie enAlexandrie , daar haare eygene Patriarchen zaaten,die ette-

lyke hondert Bijfchoppen onder zich hadden, (c) Hier teegen taftten de Aanwas

Turken altyd wyder van zich, alhoewel zy ook al door innerlyke twee- kcü.

Tur~

dragt, zig zelven dikmaals zeer hinderlyk waaren. Echter breidde zig

de Mahometaanfche Godsdienft onder de Turken altyd meerder uyt, wel-

ke veel van haar , byzonder onder de Egyptifche Regenten , HaLem , aan-

naamen, onder welke hier teegen de Chrijienen en Joodcn daar rondsom
zeer gedrukt wierden, (d)

10. In 't JVeJlen weet men deeze reys heel weynig vermeerdering der

Chriftenheyd aan te geeven , daar het Heydendom , bencevens de Alheifte-

rye y te Rome, en elders, aan de gewaande heyligfte geweften , alomme
heerfchte. Wat 'er noch al , aangaande de zoo genaamde bekeeringe

der Heydenen, voorgegeeven wierd, dat was , gelyk in de andere eeu-

wen, maar gedwonge werk. Waar door die ook van geenen duur was,

en noch veel minder nadruk hadde. De Hunganren heetten ten deele, Bek«r;r ?

al meeft in de voorige eeuwe, bekeert te zyn. Doch het gefchiedde al- ^"ren""

les door weereldlyke inzigten , dat haaren Kooning , Stephanus, zich

vooreen Chriften uytgaf, naamelyk , om dat hy de dochtervan den
Keyzer Hendrik de tweede , Gifela of GitJIa , weegens haare fchoonheyd,

gaarne gehad hadde, en haar dog als een Heyden niet verkrygen konde.

•Daarom liet hy zig dan in 't Jaar 1010. met zyne onderdaanen doopen,
en hier na , van zyne Gemalinne , in alles regeeren -, welkers Godzaa-
ligheyd dan de Schryvers met niets anders bewyzen , als alleen dat

zy

(y) Idem in fine. (a) Curopalates. Baronius. Spon3anus. (i) Leo IX. cp. 3. ad Tho-
mam Ep.Carthag. ap. Baron. Ann.MLIII. (0 Elmacin. Hift. Sarac. 1. 1 11. pag. i6f. & 279.

(d) ld. p. 260.



576 KERKELYKE XL Boek\

Jaar M.
tot MC.

Ellendige

vrugt dct

bekeering.

Zecvcn-
bcigen tot

de Doop
gedwon-
gen.

Afval der
Heyligen.

Wenden
tot den
Godsdienft
gedwon-
gen.

Der Dee«
nen grou-

welykheid.

zy veele koftelyke vaaten , kruyeen , en diergelyke , in de Kerken ver--

eert, en ook eenige nieuwe aangebouwt heeft, (V} Maar Stephanns be-

wees de eerfte vruchten van zyn Chrifiendom daar meede , dat hy, met
zynen bloed-vriend , Giula , Vorft van Zeevenbergen , kryg aanving,

zyne volkeren needer maakte, hem zelfs gevangen nam, en hier na, niet

zyne familie, tot den doop dwong, gelyk als deSchryvers wel uytdruk-

kelyk fchryven. (f) Waar toe ook gehoort , wanneer andere duydelyk

zeggen, dat de Hungaaren tot het Chriftendom , van Otto, met geweld

gedwongen zyn geworden, (ff)
"Waar uyt tendeele het vreemde Chrtjlen-

dom der Hungaaren , en ten deele, de verkeerde bekeerino-e der Zeeven-

bergers wel te zien is. Dies niet teegenftaande fteld men Stephanns nog
al onder de Heyligen. Maar het is nog al meer openbaar , uyt de vol-

gende afval der Hungaaren , onder den Kooning Andreas , in 't Jaar

1047. wanneer zy teegens den rechten Kooning Petrus opftonden, den.

Afgoodendienfl weeder by de hand naamen, en deChriftenen, byzonder

de Munnikken en Priefters, grouwelyk pynigden , en vermoorden, (g)
Doch zy wierden daar na van deezen Andreas weeder een weinig geftilt,

die ook, op lijf en leevens ftraf, aan alle Hungaaren beval, dat zy goe-

de Catholyke Chriflenen moeiten werden: maar deeze zaaken lieten zich

zoo niet beveelen, gelijk als fchattingen , of andere diergelyke burger-

lyke zaaken. (h) Daarom ging het ook zoo, getyk men het begon , naa-

melyk, alles verkeert. Want het gemeene volk, of de nieuwe Chrijic-

nen naamen eyndelijk , in 't Jaar 1066. Andreas by de kop, en ftaaken

hem de oogen uyt, zy maakten hier teegen Bela tot haaren Kooning ,

die de lieden liftiglijk bedroog 5 en als hy bedenk-tyd begeerde, liet hy
ondertuffchen de belhaamels des oproers grouwelijk ombrengen , waar
door de andere , verfchrikt zijnde, wel moeiten ftilzwijgen. (7) Maar
hoe deeze hier na den waarert God gediend moogen hebben, zulks is ligt

uyt de omltandigheeden af te neemen > op welke wyze het dan met de
andere nieuw-bekeerden ook al is toegegaan.

1 1. De Keyzer Hendrik de tweede , maakte , in 't begin van 't Jaar

1003, de Wenden cynsbaar , welke al langen tyd te vooren, onder Otto

degroote, bekeerd hadden geheeten. Hy dwong haar dan,om dehChri-
fteiyken Godsdienft , beneevens haare Priefters , aan te neemen , met
welke zy te vooren op het grouwelykite , volgens haaren barbaarifchen

aart, hadden omgegaan, (&) en hier na nog al , onder Hendrik de vier-

de , niet te minder hunne Afgooden aanbaaden. (7) Wat nu andere vol-

keren , die al bekeerd heeten te zyn , voor grouwelykheid aan haare ge-

waande meede-ChriJlenen geoeifent hebben, zulks is niet uyt te fpreeken.

De Deinen heeten ook al voor deeze eeuwe bekeerd , en echter hebben

zy zoo fchrikkelyk op deezen tyd , in Engeland , huys gehouden , dat

zy , van de mans perzoonen maar de tiende lieten leeven , en ontaüyk
veele menfehen jammerlyk ombragten. (m) Daar en teegen hebben zigde

Engeljche weeder over de Deenen grouwelyk gewrooken , en , op eenen

dag, haar alle, door 't gantfche Ryk, needer gemaakt , en ook, noch

vrouwen nog kinderen verfchoond , ja zoodaanig , dat men de kleyne

kinderen , aan de poften van de deuren , en op de fteenen , heeft verplet,

en
•

(e) Gartuitins in Vita Stcphani ap. Baronium Ann. MII. n. 9. Sigebert. Bonfinius. Sigonius.

Hcrm. Contrafius A. S63. (ƒ) Boniinius. Dcc. n.'Iib. i.h". Ann. (ff) Chróhicori S. Vitoni

Virdunenfis ap.Sandiam lib. 1 1 1. p. 377. (g) Longinus Cracovienlis Hifi. Polon. Vita Geraidi

ap. Surium d. 24. Scptcmb. To.v. (h) Nauclerus gen. 5-. (/') ld. gen. 36. Genebrardus p. 5-75-.

Avcntinus v. p. 5-31. Longinus ap. Baron. A. MLXVI. (k) Sigebertus. (/) Felix Faber lib.

i.Hift.Siiev. p.91. (m) Rogeriusde Hoveden. Annal. P. 1. Matthseus Weamonaftericnlïs Of-

bertus in Vita Ephegü ap. Baronium.
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en veele , in de kerken , en by de altaaren , gedood. (V) Kort hier na , £**
in 't Jaar 1018 , maakten in de Noordfche Kerken ,de Abotriten ,IVaar en , aw,^
en andere, een groot oproer, vervielen weeder tot haaren ouden Afgoo- ™

n?

nde '

dendienft , brandden en blaakten wyt en breet. Eenige volkeren waaren

zoo wild en ongetemt , dat zy van de Chriftenen niets altoos hooren

moeten nog wilden. Toen toog Brurio, in 't Jaar 1008 , in Rusland , b™™ viB

om^tot die volkeren te preediken , dog hy wierd van haar gevangen , en £££Ï"

onthooft. (0) Om die reede heeft men hem ook onder de Heylige en

Martelaars gereekend , en zync martelijatie nog aanzienelyker willen maa-

ken, met voor te geeven, dat hem, eerft handen en voeten , en daar na

het hoofd was afgehouwen , door dien hy zyn Apoflel-ampt van den Paus

ontfangen hadde. (p) Gelyk men ook van eenen Bomfacins, ontrent dee-

zen tyd, fteld, dat hy ook in Rusland omgekoomen is. Diergelyke Le-

genden, als van St. Romualdus , Reinbernus , en meer andere zulke ge-

naamde Apoftelen, ook heel veel voor handen zyn. Qq) Insgelyks ook»

vanden H. Oddac, Wolfridus, en andere, (r)

12. Zoo onwyflelyk en verkeerd gingen de Chriftenen nu met de ar-

me Heydenen om,by v/elke de aanhangelingen van den Paus niets anders

zogten, als geld, en ryke Bisdommen. Uyt welken grond dan ook de

meefte oproeren der nieubekeerde volkeren ontftonden , wecgens de vee-

lerhande afperflingen en fchattingen , waar meede de Paapen terftont het

arme volk bezwaarden , en , tot deeze of geene (lichtingen en giften dwon-
gen. Met de Jooden handelde men niet eenen hair beeter

,
ja nogwelduy- Grouwe-

fc
. , 11 J /T.1J >

D ni lykhcyd

zendmaal ergeren grouwelyker, en dat meelt altyd , op t aanftooken «egcns d«

der Paapen, en, ii)t begeerte na haare goederen. Alzoo rotten zig on-
Joodc"'

trent het eynde van deeze eeuwc, in 't Jaar 1096 , ontrent wel 15000 ,

van zulke gewaande yveraars, aan den Rhyn, Aleyn, enDonau, onder Godddoc-

een roekeloos man, Emcito genaamt, te zaamen. Deeze trokken door

fteeden en vlekken, zogten alle de Jooden op, en martelden haar, door

de sjouwelyklte pynen , ter dood , op voorwendzel , dat zy haar eerft

wilden bekeeren , voor dat de Chnftenen den optogt teegens de Saraz.y-

jien deeden. Te Spiers en Worms vermoorden zy over de 800 Jooden ,

te Mentz , ontrent 1 300 , en veele bragten zig uyt vreeze voor der Chri-

ftenen wreedheyd zelfs om 't leeven. Want dit roovenen moorden duur-

de wel 16 weeken lang, en de Jooden reekenen zelfs , dat 'er wel 5000
van de haare, in deezen oproer , zyn verflaagen. (i) Maar de Chrifte-

nen, melden van wel 12000. (/) Welke ook deeze, ten heemel fchreien-

de grouwelen nog als een yver voor de Chriftenheyd roemden : waar

door men de Jooden, als een vervloekt volk, gelyk zy fpreeken , in den
fchoot der Kerke heeft willen dryven. (//) Maar zulks is wel te recht

het bloedige en barbaarifch cotnpelle tntrare , (dwingen om in te gaan,) het

geene die valfche kerke, met haare geweetens dwang en yver , altyd ge-

dreeven , en echter niets altoos daar meede uytgeregt heeft. Want , of
wel, op deezen tyd, zeer veele Jooden zig, uyt vreeze, lieten doopen,

zoo vielen zy dog al haaft, by geleegenheid , weeder af, gelyk als de
Schryvers zulks ook bekennen. (V) Want de ergernis was zoo groot >

welke die g;oddelooze Paapen aan de arme Jooden zelfs gaaven , dat zy
dezelve veel eer tot Atheijten als Chriftenen gemaakt zouden hebben, zoo

I. Deel. Dddd wan-

(») Matth. Weftmonaft. (o) Sigebertus. Marianus Scotus. Ditmarus lib. vi. Urfpergenfis.

(p) Martyrologium Rom. d. 1 f. ÓQobr. (q) Petrus Damiani ap. Baron. (r) Helmoldus.
Crarnjus iv. Mctrop. c. 8. (/) R- Gedalja Ben Jechaja in Schalfchelet Hakkabola f. Hilt.

Chron. p. 110. ad A. M. 4Sf6. & R. Jofeph ap. Gencbrardum p. 5-9. (*) Aventinus v. p. ƒ89.

(«) Urfpcrgenf. p. 232. Conf. Matth. Paris Hift. Angl. pag. 2j . Aventinus. Nauclerus gen. 37.

Fafc. Temp. p. 72. (*) Idem I. c. Aventinus.
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'""mc
wanneer zy deeze verkeerde leeraars gevolgd hadden. Men bekent uyt-

Op«t aan- drukkelyk, dat de Bifichop van Mentz , wel de meefte fchuld aan dit

Gecaciy" grouwelyk bloedbad heeft gehad, ja, dat de Paus zelfs, met hem, het
meefte geld daar van heeft getrokken. (7) Waar door deeze ook niet

gefchroomt hebben , om de moordenaars nog daarom in haare befchut-

tinge te neemen , wanneer Keyzer Hendrik de vierde , hen haare vryheid
weeder gaf, en die roovers aanporde , dat zy de geftoolene goederen
den Jooden dog weeder zouden geeven. Alhoewel des Keyzers goet-

heyd teegens haar weynig hielp , dewyle de Paapen zyne handveften tot

geene uytwerkinge lieten koomen,gelyk als de Jooden zelfs klaagen :(z)
En dit zy een proef van den handel en wandel der Chriftenen teegens de
Jooden, in deezen tyd.

(y) Urfpcrgenf. p. 22.8. (&} R. David Gans in Tfemach David f. Hift. P. 1 1. p. 171.

HET TWEEDE HOOFDSTUK.
Van den inwendigen toeftand der Kerken.

§• 1.

GElyk als de uytwendige gefteltheid uyt de inwendige gefchaapen-

heid voortkomt , zoo ziet het 'er ook nu in de overige ftukken zoo
veel te grouwelyker uyt, hoe erger de dingen zelfs zijn, daar wy nu van

Groeien] jrefprooken hebben. Zulke klagten perft de waarheid uvt de Papillen

'ykhcid. zelfs, door dien ze zig ichaamen, en onvermoogend weeten te zijn, om
de openbaare grouwelen van haaren ftoel en overige weezen eenigzins te

bewimpelen : daarom heeft het ook de naam , dat het leeven der Chrifte-

nen , en byzonder dat van de Kerkendienaars , zeer bedurven was geweeft.

(a) Waar over ook veele toenmaals zeer fmertelyk geklaagt hebben , ge-

lyk wy hier onder nog zullen hooren , en deeze eeuwe een yzere , vrou-

\velyke,en ellendige (effceminatum) tyd genoemt hebben, (b) Veele ook
onder de Geeftelykheid preedikten nu opentlijk, en voor al in Frankryk,

Meeting dat de Antichrijl nu waarelijk openbaar was , die ook door de gantfche

Antichrift. weereld wel haaft uytgebreyd zoude werden , (V) daar de huychelaars

zig te vergeefs teegen aanftelden, en nog altyd , gelijk als zy gewoon
waaren, het bloeijen der Kerken , uyt den uytterlijken rijkdom en over-

vloed der Geeftelijkheid , bewyzen wilden, (d) Niet te min zeggen an-

dere, alhoewel eenzydige, rond uyt , dat het Chrijlen geloove nu geheel

en al afgenoomen hadde , en in veelt Chriftelyke landen , waaren , nog Sa-

cramenten, nog Kerkendienjien meer gehouden geworden , maar de Prie-

jlers waaren , eeven als het volk geweeft , en hadden zig meeft tot het too-

veren begeeven. (e) Daar was altyd de eene Paus op den ander , gelyk als

gezet geworden, en het menfchelijke geflagte , weegens de veelvuldige

oneenigheeden en verdeeltheeden , in groot gevaar geweeft , alzoo , dat

men deezen tyd , billyk , by de dikfte Egyptifche duyfierniffe wel vergelyken

Boosheid kon. (f) Ik derve niet eens aanvangen , om van de Pauzen deezer eeuwe

eenig gewag te maaken, door dien de affchtiwelijkfte boeve-ftukken van

van Gre- dien booswigt ,
(Hillebrand) Gregorius de zeevende , alleen wel een gantfeh

viï!

us de
boek vol zouden maaken. Ook hebben, toen ter tijd en daar na zeer veele , en

byzonder de Duytfche Bijfchoppen , teegen hem gefchreeven,engetuygt,

fchoon
(a) Baronius. A. MIIX. n. 7. Gcnebrardus A. MLXXIX. Sigonius IIX. de Reg. Ital.p.209.

(b) Ditmarus Fafc. tempor, p. 72. (0 Herbcrtus & alii ap. Baronium 1. c. tl. i. (d) Abbo
Floriacenlis Apolog. ad R. Francia: ib. n. 1. feqq. {e) Fafc. Temp. 1. c. (ƒ) Nauclerus gen.

37. ex Ottone Frif.
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fchoon veele huychelaars in 't Paufdom zig zeer daar teegen aan (lelden. p*\J?-

(g) Dog, die zyn bedrijf wat naauwkeurig beziet , die zal gewiflelijk

daar in een leevendig beeld van eenen hoogmoedigen , en daar beneevens
goddeloozen, atbeiftifchai BiJJiljop of Opper-cpz;ender vinden, die, on-
der den naam der Kerke of der rechte leere, alle bedenkel yke boosheid,

zonder eenige de minfte fchroom of ltraffe drijft , en nog daar en boo-
ven, by de weereld, gelijk in overvloed wil hebben, )jl , die , by zijns

gelyken de fchoonife tytel en lof behoud, maar de regtichaapene , in der

daad over al verkettert en onderdrukt.

2. Verders is hier eens voor al aan te merken, dat de Pauzen, op dee- n ; p3u?en

zen tyd , in de volle uytlpattinge van haare gierigheid en hoogmoedig- ïwu^aiiè"

heid zoo hoog gelteegen zijn , dat zy ook de beite ftukken lands in Ita-
aaH2ig -

lie vervolgends aan zig getrokken , en daar toe de dwaasite fabelen , van
de gifte van Conftantyn, op de baan gebragt hebben, waar van ligthaaft

wat meerders zal werden gehandeld: verders hebben zy nu deverkiezin- «"tean -

i-i ti f 1 1
acre on^c-

ge der Pauzen aan haar alleen roegeichreeven , en andere t'eenemaal daar «<*"&-

van uytgeflooten , en , hier teegen geenen Keyzer voor regtmaatig wil-
id

len erkennen, die niet met haare meedeftemminge verkooren was. Hoe «_<*** de

zy ook den zelven alle haar regt, in 't vervullen der Bisdommen , Abdyen
""'

en Prelaatfchappen, onttrokken, en haar, door weederfpannigheid, ban-

vloeken, en andere onrull, zoo lang moede gemaakt hebben, tot dat zy
haar alles na malkanderen hebben ingeruymt. Waar op zy dan alle haare

creatuuren tot de grootfte ampten hebben getrokken , en daar meede de

magt en goederen uyt de gantfche weereld aan zig gebragt. Eyndelyk is

het ook daar toe gekoomen, dat zy de Keyzers, als haare flaaven, met
eeden vcrpligt , en , als haare jongens en fchobbcjakken , gehandeld

hebben. Van zulk een geringen aanvang heeft de Gceftelijkheid on-

der loutere voorwendzelen der regtgeloovigheid en zielzorge , eindelijk

de hoogfte Potentaaten des weerelds op het hoofd kennen itygen. Hoe
grouwelijk de Pauzen , met de Keyzers , Hendrikken, Prederikken , Lo-
óewyken, en andere, hebben omgefprongen , is nu al bekend , en van

Keyzer Hendrik de -vierde, hebben wy het nog in 't voorige hoofdfiuk met
verbaafthcyd gezien. Hier zal ik maar eentge weynige getuygeniffen

,

aangaande de overgeeve boosheid van Paus Gregorms de zeevende , in 't

korte te zaamen (feilen , welke evenwel de onbefchaamde flaaven vanden
Paus zoo zeer zoeken toe te dekken, gelijk men, by Baromns, Sponda-

nits , en andere, met verwenderinge zien kan, zoo dat dit ook al tot een

proeve verftrekt, hoe dat, aan de bedurve Gceftelijkheid , alles tot een

ichyn en dekmantel moet dienen, en dat 'er niet weynige van haar daar

door geblint en opgehouden werden , nademaal zy met ketters en fcheur-

maakers aanftonds uytborften , wanneer men de naakte waarheid, zoo
als die legt, maar eenvoudiglijk bekend maakt. Dog daar meede maa-

ken zig deeze ook aan alle die grouwelen en zonden deelachtig , zoo
veele van hen die zoeken te ontfchuldigen ofte bedekken.

3. De ongerechtigheyd van Paus Gregorius de zeevende was nogtans Bedryvcn

zoo taftelyk,datookzyne heftigfte verdeedigers eyndelyk hem niet langer
™

s%n,i

ontfchuldigen kunnen. Gelyk als de yverigfte onder haar toenmaals "be-

kende, en aldus uytborft: De Roomfche Paufen maatigden zig zelfs eene

Goddelyke eere aan , ze vilden aan niemand eenige de minfie reckenfehap

van haar doen geeven , en ze wilden met lyden, dat men vroeg , waarom
Dddd 2 deed

(g) Benno Cardinalis in Vita Gregorii VII. & in Catal. Teft. Ver. lib. xui. Urfpergenfis p.

213. Hugo Candidus. Walrannis- Sigebertus & Epifcopi üermania: in Catal. T. V. p. 403. Att-

öor. lib. de Unit. Eccl. 16. p. 3^4.

VII.
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doedgy dat? maar zy antwoordden uyt de Digter : genoeg , dat ik het zoo

hebben wil. (h) Dit bewees ook deezen Paus , Gregorius , wanneer hy

,

niet alleen teegen alle gewoonte van dien tyd , en met onrecht , zig tot

de het Pausdom indrong, maar ook, teegens de Keyzer zelfs zich aanftel-

de , en hem , zonder eenig het minfte regt daar toe te hebben , in den
ban deed. (/) Wat hy , booven dat , al voor tooverye en grouweleri

heeft aangevangen , valt hier te wytloopig om te verhaalen. Tot een

voorbeeld: hy wierp de hiftorie van 't Avondmaal in 't vuur, en hy wil-

de daar uyt, na de toover-wyze , waarzeggen, hoe het met den Keyzer
zoude afloopen. Hy zeyde ook van hem, en vermat zich opentlyk te

zeggen , dat hy geen Paus meer wilde zyn , by aldien de Keyzer tot

Paajfchen toe leefde of regeerde , maar waar in zyn waarzeggende geeft

hem echter zeer bedroog. Eens liet hy drie arme lieden by de St. Pieters

Kerke, zonder eenig oordeel of recht , terftont aan de galge hangen.

Op een ander maal liet hy een Jongman , die hy al vry gefprooken had-

de, een voet afhakken , daar hy van durf. En zyn tooverkunft wierd
ook eens openbaar , wanneer zyne bedienden die kwaamen t'ontdek-

ken. (/') De overige trotsheyd en goddeloosheyd openbaarde hy in

alle zyne ftukken , ontrent die grouwelyke onluften teegens den Keyzer,
die wy hier booven ten deele nu al aangeroert hebben. De goede Key-
zer klaagde en fchreef opentlyk van hem , dat hy Paus en Keyzer te ge-

lijk wilde weezen, en dat hy ook niemand tot het Priefier-ampt lietkoo-

men , die het van zyne hoogmoedigheid niet eerft heel neederig als af-

gebeedeld hadde. Hy was zoo trots, dat hy den Keyzer het Rijk en het

leeven beneemen wilde, en hem ook altijd laagen leydde. Zijne Afge-
zanten hadde hyop het grouwelijkfte mishandelden een gat gezet, met
ftokllaagen , en met honger en dorft gekwelt , en hen eindelijk , in

de Stad , tot een fpot, rondsom laaten fleepen. (7) Waar over ook ten
laatften byna alle de Duytfche Bijjchoppen , behalven die van Saxen , in

't Jaar 1077. uyt hoogdringenden nood , te Mentz en Worms , hem af-

zetten , en zyne ondeugden en fchandelijkheeden na malkanderen ver*

haalden , ook alle zijne bedryven voor nietig en van geen 'er waarde ver-

klaarden, (rri)

4. De opentlijke bekenteniflen van deeze vergaaderingen , klaagden
over hem, onder anderen, als over een valfche Munmk , toovenaar

,

waarzegger, droom- en teeken-bedieder , ketter, die het Pausdom met geld
hadde gekogt , den Keyzer naar lyf en leeven geftaan, en het gantfche Rijk
ten gronde toe hadde willen verderven. Dat hy alle Goddelyke en men-
fchelyke rechten omgekeert hadde , alle meyneedigheeden, leugens, moorden,
brandfiichterye , en kerken-roof toeliet en 'flichtte. Verders, Dat hy twift

,

moord, en bloedvergieting tujfchende naa/le vrienden veroorzaakt , hoereer-

ders, echtbreekers en bloedfchenders tot Priefiers gemaakt , en alle vreede
vernietigt hadde , enz. (n) Hoe fchandelijk hy met Mathildis , Weduwe
van Godfried, Hartog van Lottharingen, heeft geleeft , verzwygen de
Schryvers ook niet. (0) Dit mogt wel een liftig en trots wyf zijn ge-
weeft, dat deeze Paus aan den Hertog Welphen uittrouwde , op dat hy

zoo
{h) Gerochus ap. Aventin. v. p. 563. (/) Benno in Cat. T. V. p. 384. (i) Idem ibidem.

(/) Epiftola Henrici IV. ad Annonem Epife. Colon. ap. Urilifium p. 393-. (m) Apud Engcl-
hufium p. 20f. Matthsus Parif. Hift. Angl. p. 9. Urfpergenf. p. 221. Nauclerus gen. 37. Baro-
nius A. MLXXIV. Cat. T. V. p. 402. ff Aventin. v. p. 5-69. 5-79. Fafcic. rer. fciendar. in Cat.
T. V. p. 372. («) Ap. Aventinum 1. c. Nauclemm gen. 37. Auótor lib. de Unit. Eccl.Catal.
T. V. p. 376. Sigonius de Reg. Ital. ix. p. 227. Urfpetgenf 1. c. (o) Vita Henrici p. 386.
Bertoloos Conltantienfis A. MXXCIX. Waltramus. Lambertus Schafnaburgcnfis Ann. 1077.
jEneas Sylvius Hift. Boh. cap. 21. Bonfinius L. 11 1. dec. f. Otto Frilingenf. vi. cap. 33,
Cranzius.
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zoo veel te zeekerder met haar omgaan , en met eene haar vermoogen £"
j£

teegen den Keyzer gebruyken konde. (p) Gelyk zy dan ook aan beyde
de Keyzers , Hendrik de vierde en vyfde , veel te doen maakte , die

echter haare na-bloed-vrienden waaren. Waarom ze ook een andere

Debora van des Paus flaaven wierd genaamt : (q) Verders , eene doch-
ter van den heyhgen Petrus > (r) en eene voortreffelijke vrouwe, (sj

Dat was , om dat zy altoos by den Paus > en hem in alles tot zijnen

dienft en welgevallen was , gelijk de Schryvers het uytdrukkelijk mel-

den. (/) In haaren ouderdom wilde zy nog een goed werk aanrichten

,

en maakte aan de Paus geheel Ligurie en Thufcia in Italië , het welke
hier na het Patrimonium Petri moeit heeten , waar over veel oneenigheid ratrimó-

onder de Schryvers is. (V) De overige grouwelen van deezen man mag
ik niet eens aanroeren , als ik nog maar den inhoud van zijnen ban , tee-

gens den Keyzer Hendrik , verhaalt hebbe , die dan alzoo luid , en den
naame Gods, beneevens de fpreuken uyt den Bybel, op het lafterlijkfte

bybrengt. „ Ik ftelle mijnen grond op Gods oordeel en barmhertigheid, Barneet

„en op de befcherminge van de H. Maagd , en hebbe mynen ftut ook Henr":us -

„op uwe achtbaarheid ,(ó Petrus en Paulus,) en ik binde deezen Hendrik ,
Lj(ieri>k«

„ en deflelfs begunftigers, met den band des bans , en beneeme hem de

„Koninglijke magt , ik gebiede ook aan alle Chriftenen , die ik van

„haaren plicht ontfla, dat zy Hendrik in geene dingen altoos meer ge-

hoorzaam zullen zyn. . . . Wel aan dan, gy voornaamfte Apoftelen ,

„bekragtigt, door uw' aanzien, wat ik zegge, op dat het alle menfchen

„ moogen verftaan , dewylegy, indenHeemel, bindenen los maaken
„ kunt , dat wy hier teegen ook op deeze aarde Keyzerryken , Kooning-
„ryken, Vorftendommen , en wat de menfchen meer hebben , wegnee-

j, men en geeven konnen. Want» indien gy Goddelyke dingen kunt
„oordeelen, wat zal men dan niet van deeze weereldlijke en aardfche

„zaaken houden ? en zoo gy de Engelen zelfs oordeelt , die over de

„ftoute Vorften heerfchen, wat zult gy dan niet wel teegen haare kneg-

„ ten doen? Dat nu de Kooningen hier uyt leeren, na dit voorbeeld , en

„alle Vorften desweereldsj wat gy in den Heemel vermoogt, en dat ze

„ zich voortaan ontzien , om de heylige beveelen der kerke te veragten

!

Zoo grouwelyk berft den Anttchrift , in de ftoute en roekelooze Geefte-

lykheyd , teegen alles uyt , dat haare voordeden eenigzins in de weg
is.

5. Dit Zy dan nu genoeg van dit gedrogt $ die booze Paus y voor en And" e

na wien de andere Paufen om deezen tyd, niet veelbeeter waaren. Bene- Bcnedidiia

diöïus de neegende was een openbaaren toovenaar, die de vrouwen betoo-

verde, dat zy hem moeften naloopen , die ook het arme volk opent-

lyk tot tooverye vervoerde , en eindelyk noch in een Bos van een

booze geeft wierd omgebragt. (V) Diergelyke fchoone vruchten men

,

op deeze tyd, en meer, van de Paufen vind. Van Anfelmus bedrijf,

in Engeland , zal hier onder in het derde hoofdftv.k, §. 2. noch volgen.

De Schryvers fchaamen zich zelfs , om de grouwelijke fchandelijkhee-

den te vertellen , welke onder den Keyzer Hendrik de derde voorvielen

,

daar 'er drie van haar te gelyk om den Stoel twifteden , . en alle drie irt Drie
f™-.

Rome zaaten , de eene by St. Pieter 3 de andere by St. Maria , en de derde ï^.

'

inhet Lateraan i en die ook doorgaans een lichtvaardig leeven leyden,

tot dat zy gezaamentlyk weg gejaagt wierden , gelyk als hier booven-ge-

Dddd 5 zegt

(f) Urfpergenf. (?) Blond. Dec.n.lib. 3. {r) Bertoldus A. MXCIII. {£ (s) Lambcrtus
Schafnab. 1. c. (*) Godfridus Monachus. Arnoldus Lubeccnlis 111. c. 20. Aventinus vi. Cran-

zius vi. Sax. c. 47. Radcvicus 11. c. 3. (a) Ap. Platinam p. 170. Sigonius 1. c. (*) Bcnno I.

c. in C. T. V. p. 390.
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janM. zeo-t is. Q') En wat behoefcmen hier verder getuygenis van , daar Bel-
totM°'

lat minus zelfs ongedwongen bekent , dat, ontrent deeze tyden de P<wfen

van de vroomheyd der ovde feenemaal afgeweeken waaren , en dat dr « . e-

reldlyke Regenten, teegens haar te reekerten , heel vroom geweejl zyn. (z)

Gelyk als ook Baromus vzn de overige Geeftelykheid het zelve vcr-

Een jongen klaart, en byzonder dat 'er een jongen van 12. jaaren , de zoon van den
wordP»us.

Gr2La c- jifrericus y pmts geworden is", (a) Waar by de Oude ook al aan-

merken , hoe dat de Paufielyke (loei toen ter tyd wel 25. jaaren lang om
schande geld verkogt wierd. (b~) De andere Paapen en Munnikken waaren ook
va^dc

e
" zoo boos, dat niemand haar meer bedwingen konde. Om nu alhier maar

G«/S)k- eenige weinige ftaaltjes daar van by te brengen, wanneer zy zelfs onder
heid

" malkanderen maar eenigen geringen twift hadden , zoo moeft het door

Bionvcr- een twee-gevegtfd//eO afgemaakt werden, daar zy dan twee andere voor '

8ietcn
' haar lieten vechten, (Y) Door dien zy ook , in 't gemeen , na de bekentenis

schrikke- derOude, toen ter tyd alle meyneedigheid, moord, en bloedjtorting , voor
ïykc^rou-

eemg 0{{vlf ttchtigheyd uyigaaven, geen eed, trou, noggeloove meer hielden,

ja die gecne voor ketters en goddelooze uytfchreeuwden , welke met haar

niet Jieelen , rooven , moorden , branden , hoeren en boeven wilden, (d)

Zoo dat het niet geloogen was ,'rgeene een ander fchreef: Dat de Gods-

dienfi der Geeflelykheyd toen ter tyd maar m enkele verraaderye en gierig-

heid befiaan heeft, (e)

Gierig- 6. Den Duyvel der gierigheid had nu ook inzonderheid de Paapen ge-
heid-

heel en al bezeeten , alzoo dat men ontallyke bekenteniffen van haare
simonie. Simonie en verkoopinge van alle dingen vind, die zy voor geeftelykuit-

gaaven. Ja alle Kerken-ampten waaren toenmaals zoo veil, als de waaren
op de markt , gelijk een zeeker Schryver daar van fpreekt. (f) En de
Simonie heerfchte recht opentlyk en ongeftraft in de kerken, (g) Alzoo

Bezochte dat. Keyzer Hendrik de tweede daarom een ConciUum aanirelde , daar in

van'Keyzer hy de Geeftelykheid. alzoo toefprak: Gy zyt van gierigheid en booze luften
Hendnk.

g^u [ en a \ fadurven , en daarom zyt gy vervloekt , daar gy anderen tot

een voorbeeld behoorde te zyn:- en daarom firaft God de lieden, om uwent
wille , met honger , pefl en oorlog. Want alle kerken-ampten, van den

Paus aan tot op degermgfle Kofter toe , werden door het geld van haare

verdoemenis gekocht , en de firaatfehenderye der geeftelyke heerfcht over al.

Op welke woorden de Biffchoppen en Prelaaten achter hunne ooren be-

gonden te krabben, en meenden, dat zy haare vette prabenden nu al

moeften verlaaten. Alhoewel de Keyzer haar niets altoos benam, en

daar door ook hier na den naam van een Heylig verdiende, (h) By zoo*
ontucht daanig een onrechtvaardig goed waaren de Paapen daar en booven noch
pén.

raa
" in alle welluften en ondeugden t'eenemaal verzoopen. Van het verbod

Trou ver- van trouwen wil ik nu niet eens fpreeken , waar door 'er oneyndelyke
fchandelykheeden onder haar wierden bedreeven , nademaal den gedach-

te Hillebrand , de beilnyten der Paufen , Leo en NicoUits de tweede,

hier van dikmaals ophaalde , alles op het fcherpfte dreef , en ook
alle getrouwde Priefters afzette , daar de Duytfche Biffchoppen zich op
het uytterfte teegen aan ftelden. Andere hielden dit trouw-verbod voor

de allerfchandelykfte ketterye en fcheuringe , door dien 'er zoo veel

vuyligheyd, hoererye, bloedfchande , en andere heemel hoog fchreeu-

wende

O') OttoFrifing.v1.c31. (z.) Bdlarminus Chronol.A. 1024. (a) Baronius A.MXXXIIL
n.3.4. (/;) Glaber Rodulph. Hilt. fine. Leo Oftienfis n.c.8. Benno. Onuphrius. (<-) Dachc-
rius in Spicileg. Tom.IIX. (J) Sigebertus & ex eo Aventinus V. pag. ƒ91. (e) Benno 1. c.

(ƒ) Glaber Hilt.v. c.f. (g) Petrus Damiani. Guido Epifc. Mediolan. ap.Baron. Ann.MLIX,
n. 46.72. (b) Glaber v.c. f.
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wende zonden , onder Munnikken en Paapen begaan wierden, (i) Ja J"r &
daar waaren ook, door het verbod van Gregorius , dat geen Leek vaneen
getrouwd Priefter iets mocht neemen,zoo groote verwerringen ontdaan,
dat de Leeken zig alle Pnefterlyke ampten zelfs aangemaatigt hebben.

Want zy hadden aan malkandercn zelfs de Sacramenten uitgedeeld) en, in verachting

flaats van de heylig'e Salf-olie , in den doop en laatfte Olizel , de kinderen en minut"

(temende met oorenvuyligheid befmeert , den laatfien teerpenning en de be-
Iium '

gr'aafflenis in de kerken verricht , de tiende van 't koorn liever verbrand

,

als aan den Priefier gegeeven , de hojlien, of het misbrood , met voeten ge-

treeden , den wyn uytgegooten , eer zy het van den Priejier naamen , om dat

hy eene vrouwe gehad hadde. (k)

7. Van de andere fchandelyken handel der Geeftelykheid klaagde een uchtvm-

zeeker Schryver opentlyk toenmaals voor den Paus,/w zy voor de lieden tnvt*.

van de weereld, met haaren ontucht ,en anderefchandelijkhceden zig zelfs, Pen -

en het gantfche heylige minifterium,ow»<z de tecgenwoordige wyze te [pree-

ken, Jchandelyk ten toen (lelden. Alles was zoo openbaar , dat het de fchan-

delijkfte vrugten op allejlraatenuytweezen, en de onechte kinderenfchreeuw-
den ieder een over al de ooren vol, zoo dat men het niet meer verhooien kon

honden : Daar was dan wel een Pinehas ten hoogflen van nooden , die tee-

gens alle die groote grouwelen yver de , enz. (I) En een ander Schryver ge-

denkt, dat de Paapen zelfs de ontugt niet meer voor een zonde gehou-
den hebben, en van de Overigheid, na eene lichte boete weeder vryge-

fprooken wierden, (m) In de andere zoorten van geylheid maakten zy
het zoo flim, dat , al wie nog eenig geweeten hadde , het onmoogelyk
niet by haar harden kon. Om welke reede Petrus Damiani wel haaft zig Khgten

Van zyn Bisdom ontfloeg, en klaagde, hoe het de Paapen onder malkan-
cv"

deren te Rome zelfs maakten, als de ongebondenfte fchurken, met fpot-

ternyen , vuyligheeden , fpeelen en dobbelen , en andere grouwelen,
daar geen vermaanen nog overhaalen meer aan hielp. («) Dit alles kwam
uyt de ontmeetelyke toelaatinge en heerfchappy , die de Geeftelykheid Toehuin.

zig aantrok , daar men opentlyk deeze gewoonte te Rome hadde , dat hcy<ï.

IüS°

men , op alle ondeugden der Paapen ftil zweeg , alleen maar , op dat de Lee-

ken het heylige Mimjterium niets voor te werpen zouden hebben. Maar
wel inzonderheyd, dat men, in alle dingen, met de BiflchoppenenPre-

laaten door de vingeren zag , en maar , nu en dan , eenen arme Mun-
nik,of Kofter,ftrafte, wanneer hy hem wat hadde misgreepen. (0) Van Fii^de

daar kwam het, dat, de anders goddelooze Paus, Gregorius, uyt fchyn- ™k.'

heyligheid zelfs bekennen moeft , dat hy naauwelijks een rcgtmaatigen

Bijfchop in de gantfche Kerke vond, die bet volk, uiet uyt eerzucht , maar
uyt liefde van Chrtjlus, hoedde. Zyne Romeynen en nabuuren waaren er-

ger als Jooden en Heidenen, enz. Een ander klaagt, Vat de Piicjlers ,nyt

haare eyge luyheid , zulke groove weetnieten waaren , dat zy , met alleen

mets altoos verfionden van 't geene , dat zy m de kerken moejlen leezen ,

maar ook geene letters meer kenden ; en daarom ging ook het volk in zy-

ne zonden zoo daar heene , dat de meefie haaren buyk tot haar God
hadden , m , of maar Jlempten en zoopen , of alle gierigheyd en woe-

ker Zeeven , of roofden en Jtaalen , of ook , moord en dood(lag ,

meyneedigheyd , tooverye , kerkenrooverye , en alle fchandelijkhceden be-

dreeven

,

(»') Monachus Hirfchfeldenfis & Nauclcrus gen. 36. Aventinus V. png. ^64. 5-79. Virjcentius

Belovacenlïs xxvi.c. 45- . Matthxus Parif.p.8. S>chafnaburgenl".& MarianusScotusA.MLXXIV'.
Sigonius ix. p. 213. Catal. T. V.tiu. p. 407. (k) Matthsus Parif. 1. c. Sigebertus. A. '074.

(7) Petrus Damiani ap. Baronium A. MLIX. n. 39. (w) Ibid. («) ld. ep. ad ennd. A.MLXI.
n. 40. (o) ld. mid. A. MLIX. n. 39. (j>) Gregorius VII. ep. 49. ad Hugonem Cluniaccnièui

ib. A. MLXXV. n. 7.
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dreeven, zoo dat zy alzoo niet bceter als Heydenen en Afgoodendienaari

vaaren, (q)

8. Van de Munnikken vind men noch al veel grouwelyker dingen }

welkers bedurvenheyd in de voorige eeuwen al bekend gemaakt is. Haa-
re eygehe meedegenooten getuigden teegens haar, dat zy tot de gemeene
verdorvenheid hielpen , en het eene Rijk teegen het andere ophitften,

ja, onder haare rokken en zakken , de geheymenis der boosheid waare^

lyk koefterden. (r) En Baronius gedenkt zelfs van Paus Alexander , dat

hy op de Munnikken ten uytterfte verbolgen is geweeft , om dat zy het

volk teegens malkanderen ophitften , en zig in alle verbooden handel
mengden, (j) Gelyk alsdan, tot een voorbeeld , de Munnikken haaren

Aartsbiffchop , Johannes, te Rome, by't Aitaar, geduurende de Mijfe,
met bloote deegens overvielen, (f) En den Abtlurfiinus liet, in 't jaar

1079. drie Munnikken by het Altaar doorfteeken , en veele andere Hecht
handelen, Quj Zoo heel weynig eerbied droegen dePaapen voor haar ey-

ge Heiligdom. Andere gedenkteekenen fla ik nu met voordagt over ,

en zette alhier alleen noch de onzydige en goede uytfpraak van eenen
Biilchop, ontrent dezelve tydert , die de Munnikken alzoo aanfprak

:

Ik verwerpe het eenzaame leeven niet van die geene , welke zich opentlvk

in de woeftyne begeeven , en de eenzaamheid als haar Paradys, maar de

fiad, als een gevangenis, aanzien, alwaar zy , of arbeyden, ofGoddcly-
ke dingen betragten. Maar , door dien'er een/ge van haar in de fieeden om
hopen, en haare Jlegte kleedmge , fpys, en andere verdienfien, aan demen-
fchen toonen; nademaal ze meeflers willen zyn , die noch geene leerlnmen

zyn geweeji , en die alle andere verachten, deeze houde ik, noch voorkluy-

zenaars , noch Munnikken, maar voor Landloopers. (x) Niet teegen ftaan-

de nu ook in de Kloofters alles verdurven was , zoo nam echter altyd

haar getal zigtbaarlyk toe. Want op deezen tyd kwaamen de volgende
nieuwe ordens , by de voorigen. De Ci/lermenje orde kreeg haaren eer-

iten oorfprong in Bonrgondie , in 't Jaar 1098, van den Abt Robertus,
die een eenzaame plaats, met 12. Munnikken , tot eene wooninge ver-

. koor, welke men Ciftertium noemde, (y) De orde van Valles Umbrofa,
wierd van Johannes Gualbertus gefticht, in 't Jaar 1030, die het by de
andere Munnikken , weegens haare boosheyd niet langer harden kon-
de. (zj De Grandimontenfen begaaven zich onder den reegel van Bene-
dict'us, na de aanvoeringe van Stephanus , een Edelman, digt by Limo-
ges, in 't Jaar 1076. (a) En eyndelyk begon ook in 't Jaar loyz.deorde
der Hofpitaliers in Palejiina, eer nog de Kruys-vaart daar heene, onder
den Hertog van Bouillon, eens aanging : aldaar hadden die kooplieden
uyt Italië een Kerk, en daar neevens een Gafthuys , voor de reyzende
menfehen, gebouwt, welke, door de veelvuldige Beedevaarten en rey-

zen , zoo zeer verrykt wierd , dat deeze orde hier na geheele Landen
bezat. Waar van licht hier na wel wat meerder zal werden gehandeld.

9. Den oorfprong der Carthuyzer Munnikken is op deeze tyd voor-

naamelyk zeer beroemt , welke Brttno , een Kanunnik te Rheims , en

School-recJor aldaar, in 't Jaar 1086. eerft (lichtte. Van hem verhaald

men in 't gemeen deeze fabel, als dat 'er toen ter tyd te Parys een Pro-

feffor zoude zyn gefturven, die , voor zyn begraaffenis , zig in de kift

weeder opgerecht, en driemaal geroepen zoude hebben: Ik ben in't oor-

deel van God aangeklaagt , veroordeelt , en verdoemt ! waar over deeze

Brnno
(cf) Pet. Damiani iv. ep. 14. (r) Lib. de Unit. Eccl. C. T. V. (/) Baronius A. MLXIII.

(t) Matth. Parif. p. 8. (u) Idem ad A. MLXX1X. (x) Ivo Carnotenlïs ep. 23. ad Pi&avien-
femEpifc. (y) Sigebettus A. 1098. Vita Roberti ap. Surimn To. 11. d. 19. April. (%,) Vita

Gualberti ap. Surium To. iv. d. 12. Jul. Sigonius. («) Genebrardus A. 1076.
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Bruno zoo zeer verfchrikte , dat hy de eenzaamheid verkooren hadde , Ja",

en in het woud , Carthujia genaamd , geweeken was. (T) Doch deeze
verrellinge is nu al voor langen tyd verworpen en weederlegt , zelfs ook van
de Papiiten ; (r) ja Baronnts zwygt daar ook t'eenemaal van ftil, en ge-

looft aan die zaak niet, andere trekken die wel uytdrukkelyk in twyf-
fel, (d~) gelijk als dan ook de bygeloovigheyd en de aaperyen der Paa- byg3o«£

pen , in andere ftukken , ontrent deezen tyd fterk voortgezet en vermeer-
dert wierden., en is dierhalven de moeyte niet eens waard , om wydjoo-
pig daar aan te gedenken. Al wie noch eenigzins aan God en zyn ziel

gedacht, die zocht zyngeweeten, na de onderrechtinge der verleyden-

de Leeraars , met allerhande eygene Godsdienft te bevreedigen. In

welke meening die arme lieden dikmaals de zeldzaamfte dingen voornaa-

men. Alzoo deed de Aartsbifjfchop van Mentz een Beedevaart na 'they- B - edf-

lige Land, en bragt zommige Biffchoppen , met wel 7000. menfehen
daar toe. Doch dat beedevaarten bekwam hen zeer flegt , om dat de
roovers van Arabie , de meeile, met haar teergeld, wegnaamen, en dat

'er naauwelyks het derde deel , arm en krank , weeder van te rugge
kwam.(Y) Echter meende men hier na noch al veel te verdienen , wanneer Brgintó

'er een kluyzenaar, genaamt Petrus, uyt Palc/lwa voor den dag kwam, "{^{L'*

en eene openbaaringe voorgaf, uyt welkers kragt aan de ITeJlerjche Chri- Laud -

Jtenen bevoolen wierd, die van 't Oojlen teegen de Sarazynen te hulpe te

koomen. Dit was nu voor den Paus , en de Paapen , een gewenlchte
zaak, dewyle zy daar door de macht der Vorflen zwakker maakten, en
het in onklaar waater goed voor haar te Viiïchen was. Daarom fchreef

ook Paus SUve/ler dt tweede al in 't begin van deeze eeuwejeen algemee-

ne Brief, in den naame van de Kerke te Jeruzalem, (die dog daar niets

van wilt) waar in hy ter waapen blies , en de zoo genaamde Chrifte-

nen aanporde, om den deegen teegen de vyanden des Geloofs op te vat-

ten,
(f)

10. Doch die zaak bleef zoo lang leggen , tot dat Paus Urbanus de n«,voort.

tweede op het Synode te Clnirmont , noch eens den allarm blies, en aan
8ing '

alle die geene een aflaat toezeyde, welke zich tot deezen tocht na 'they-

lige Land zouden laaten gebruyken. (gj Daar dan in 't Jaar 1096. on-
trent de 300000. menfehen optrokken , en daar onder veele Groote, als

de Broeder van den Kooning van l'rankryk , Philipptis de eer/Ie , Hertog
van Normandie , veele Graaven , en andere , maar byzonder Godefroy

Godefro

van Bouillon, Hertog van Loltheringen, neevens zyne Broeders, Bon- «« bou.i-

deivyn en Ettftathiits. Daar zy dan vooraf alle de Jooden ombragten

,

gelyk nu al reeds gedagt is, en waar meede zy een proef van haarfchoon
oogmerk gaaven. In 't voort trekken nam dien hoop toe tot op 700000.
mannen, welke eerft Nicea en Antiochie , na veele ongemakken, innaa-

men, en eyndelyk ook in 't Jaar 1099. Jervfalem zelfs , waar by zy Gh>uweiyS

zoo veele menfehen ombragten , dat het bloed de paarden tot over de
kniefchyven ging, ja dat de verflaagene lichaamenin't bloed voort dree-

ven. En in de volgende fchermutzelen kwaamen 'er ook wel ontrent de
1 00000. Sarazynen om 't leeven. Dit was dan de vrucht der zoo ge-

naamde Chriftelyke hulpe , welke maar alleen in louter bloed-vergieten,

I.Deel. Eeee bran-
(£) Vid. Aventinus V. p. y8i. Petrus Cluniacenfis lib. n. de Mirac. cap. 2S. Guibertus. Pol.

Virgilius vu. c.3. Baronius A.MXXCVI.n. ió.Petavius&c.Hofpinianus de Monachis p. 177.
CalvilïusChronol. A. 1086. Platina 111 Urbano II. (c) Lannojus de vera caufa fecciïus Bruno-
nis Parif. 1662. Hofpinianus l.c. (d) Petavius Ration.nx. c. 19. (e) Lambcrtus Schafnabi
Marianus Scotus ad A. MLXIV. Sigcbertus. A.MLXV. Urfpergenfis in Henrieo IV. (f) Sil-

vefter II. ep.28. ap.Baronium A. MUI.n.ó.
(,? ) Vid.Wilh.Tyrius Hift.Bclli S. lib. 11. c.11.

Wilh-Malmesburienf. lib. iv. c. 2. Schcda & vcrlus ap. Baronium Ann. 109$-. n. 43. Platina in

Urbano II.

bloed -vee-

gieten.
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j«t m. branden en blaaken , rooven en moorden , beftond , daar dm ook eene

ontallyke meenigte van de Chriftenen omkwam, die niets daar van had-

den , als dat de Hertog van Bouillon zich te Jerufalem tot Kooning liet

tammer- verklaaren , en de andere Generaals zich in de veroverde Landen verdeel-

5»ng
u>t

" den, die zy doch niet lang behielden , en verders ook daar door niet

vroomer of heyliger, maar wel bloedgieriger en goddeloozer wierden,

fchoon zy in 't H. Land zaaten. (h) Want wat konde haar het H.Graf
of Kruys helpen, daar zy haar doelwit op hadden, door dien de meefte

in die dikke duyfternis, Chrijitts niet eens kenden , en door zulke din-

gen haare geruftheyd maar zochten? De Paufen en Paapen voerden ook

deeze arme Ridders gantfch niet in liefde teegen de Griekfche Gemeentens

aan , welke zy daar door helpen zouden , maar het was voor haar eene

Vreugde , wanneer die beyde natiën aan malkanderen geraakten , en dat

zy ondertuflchen maar de Heeren fpeelden , en haare heerfchappye wy-

der mochten uytbreiden : en alzoo zyn alle de tien veld-tochten (want

zoo veele telt men 'er in alles) ellendig afgeloopen, alwaar God , door

den jammerlyken nytgang toonde , dat het zyn werk niet was : en door dien

het zoo uyttermaaten flecht daar meede afliep , zoo noemden veele

hier naden gedagten Kluyzenaar eenen huychelaar en bedrieger. (/) De
Oojlerfche Chrifienen zelfs hadden een weerzin in deeze zaak, en zouden

dit Heyrleeger wel gaarne weg gewenfcht hebben. Want de Barbaaren

wierden voor de overige Chnftenen maar des te flimmer , en ze plaag-

den haar noch veel meer als te vooren. Hier teegen behield de Paus

deeze cruciati of Soldaaten, die een krüys droegen, als tot zyn Lyf-

wacht, die hy ook teegens alle uyt zond , wanneer ze hem niet meer

wilden gehoorzaamen.

©evegt on- il, Deeze dingen nu konnen de ellende van deeze eeuwe genoegzaam

GedMyk. vertoonen. Doch om van de gefchaapenheyd der Geeftelykheyd noch
h«d in de

jets te gedenken, zoo viePer in 't Jaar 1063. te Goflar een bloedig ge-

vegt, onder de Paapen , voor , over den rang van twee onder haar>

naamentlyk den Abt van Fulda, Wiederadis , en den BiJJchop van Hil-

desheym, Hecelon. Deeze twee Prelaaten dan , begonden, overdevoor-

zittinge , in de teegenwoordigheyd van den Keyzer , Hendrik de vierde ,

op het Pinxter-feeft , in de Kerk, door haare dienaars, zulk eene bloed-

ftortinge , dat 'er om het Altaar heele Jtroomen bloeds vloeyden. Want
de Biiïchop hadde veele Soldaaten achter het Altaar verborgen , en hy

riep haar toe, zy zouden maar dapper van zich taften , en haar aan de

heylige plaats niet kreunen. Waar over ook de Keyzer zelfs wyken , en

zien moeft , wat hy voor moordenaars tot zielzorgers en Leeraars had-

de (*) En het was niet verwonderens waardig, daareeven ook, door een

ftr7d

e

óver opentlyk toeftel , in Spanje , toen ter tyd , een kerkelyke zaak , door

«ake
c

n

yke een bloedige twee-ftryd , wierd afgemaakt. Want als de Kooning Al-

phonfus aldaar de Roomfche plegtigheeden in de Kerken wilde invoeren

,

en het volk zig daar teegen aanftelde , zoo liet men twee Soldaaten te

zaamen vechten, de eene voorde Roomfche, en de andere voor de oude

Gotthifche gebruyken , en dat in 't byzyn van de geheele Geeftelyk-

heyd. (k) Zoo zeer hadde de Geeftelykheyd de Regenten in haar magt,

dat zy haar voorleyden wat zy maar wilden. Schrikkelyk, en te gelyk

on-

(h) Wilh.Tyrius. Arnoldus Lubecenf. v. c. 1 . & omnino Albertus Aquenfls. Chron. Hierofof.

Guibertus Abbas, Gefta Dei per Francos Jac. de Vitriaco. Urfperg. Matth. Parif IVIarianus

Scotus. P.jïvnilius. Petrus Bixarrus. (*') Fucherius Cernotenfis. Robertus de Monte. Bene-
di&us deAccoltis. Gaguinus. Perfona. Blondus &c. (*) Schafnaburgenf. A. MLXI II. Chron.

Stederburgenfe p-4fi- ap.Meibom. (/$) Bombinus in.Breviar.Rer.Hifp. An.MXG. Martinus

DelRiolib.iv. Dilqu.Mag.c.4.
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ondeugend is het , wat men van de ftoutheid der Paapen , teegen de J»»M;

grootlte Monarchen , hier en daar vermeld vind, als, dat dcAartsbifichop
<van Keulen , Anno ,den goeden Keyzer Hendrik de tweede zoo jammerlyk ÏS-
heeft gegeefielt, en zyn moedwil aan hem willen koelen , zoo dat hy {«g«fd.
nooit het Keyzerlyke cieraad dorft aandoen, zoo hem niet deeze of die °v«heid

Paap eerft een goed getal flaagen , en daar meede verlof daar toe gegee-
ven hadde. Waar van de Schryver hier by voegt : Deeze Anno heeft

na de Keyzerlyke waardigheyd heel iveymg gevraagt , maar by deeze gelee-

genheid, zonder eemge barmhertigheyd , zeer teegens hem gewoed , tendee-

le heeft hy met fcheld-woorden teegen hem uytgevaaren , en ten deele heeft

hy hem fchrikkelyk gejlaagen en gegeejfelt (dunllimis verberum plagis af-

üid:um~)ja niet eerder laaten gaan, tot dat hy ^.pond Vilbers aan den ar-

men , (of veel eer de Paapen) zelfs gegeeven hadde. (I) Gelyk als dan dee- oorrProng

ze gewoonte van zich zelfs , of door andere , te geeflelen , in deeze eeu- fe".
e"

we eerft opgekoomen is , en onder de voornaam fte lieden ook ge-

meen is geworden. Terwylen die arme zielen , by haare ellende , op
geene andere genoegdoeninge en geruftheyd van haare geweerens altoos

gebragt wierden. De eerfte infteller dan van deeze gewoonte is geweeft,

Vomimcus Loricatus , een kluyzenaar, (m~) en daar zouden alleen in een

kloofter jaarlyks wel 3000. roeden daar meede verbruykt geworden zyn,
(n) waar teegen ook een zeeker man van dien ryd heeft getuygt. (0) Dit niet

teegenftaande roemt Baromus die zaak nog als iets fraais, en byzonder
gaat hy breet met het voorbeeld des Keyzers , die hy dan tot eene na-

yolginge voorfteld , om dat hy , op het bevel van den Priefter, die

ftraffe of flaagen heeft aangenoomen. (p) Maar of hy wel veele navol-

gers onder de andere Vorften vind, daar aan twyffelt men met reedezeer.

Ontrent deezen tyd is ook die nieuwe zoort in 't zingen eerft opgekoo- Nieuwe

men , daar Giudo Aretmus , een Benedifiyner Munnik , het zingen , met zinge""

denooten, ut , re, mi, fa, jol, la, eerft bedacht , en aan den Paus
^'fof'iT''

Beneditfus de achtfie geweezen heeft , waar door die flechte en zwaare

maniere van zingen , gelyk als men die van Gregorius de groote

noch hadde , veel lichter en kunftig gemaakt wierd , (q) zoo dat al-

zoo ook hier meede de Antichrift alle eenvoudigheyd vervolgends in

een kunftig en gemaakt geroep heeft verkeert , waar door de menfchen

de ooren in de Kerken vol gehuylt, en het herte zelfs van alle krachten

trooft, t'eenemaal leedig gelaaten wierd. Zoo ftellen ook eenige den

eerften oorfprong van het zoo genoemde Tater nofter , in deeze tyden , „oiur.

of die ellendige maniere van naar het fnoer het Vader ons af te tellen ,

het welke men aan Petrus den kluyzenaar toefchryven wil. (V) Ik laate

nu de andere dingen ftaan.

12. Dat het onder de Griekfche Priefters op deeze tyd eenigzins bee- Eiie»de

ter gegaan zoude zyn , daar aan twyfteld men met reeden , men kan het ook , «"££

uyt het eer(ie hoofdjluk deezes boeks, wei zien, fchoon haare onzeekerheyd p"
h
"^

voor de Turken , en andere , haar wel wat gedwee zal hebben gemaakt.

Zoo ellendig als het met haar ook uytterlyk ftond,zoo wilden zy echter

nog al hovaardig zyn, en noemden zich de Patriarchen te Con/iantmopolen

evenwel nog al acumenici % ol algemeene, waar teegen de Pauzen nu nog-

maals grouwelyk blixemden, en Michael in den ban deeden. (Y) Ja dee-
Str dmct

ze Patriarch , Michael , had wel eeven zoo ligtvaardig met den Keyzer deRoom-

Comnenus gehandeld, als Hülebrand met Hendrik, en de Vuytfche : en,

Eeee 2 wan-
(/) Reginardus. Vita Annonis ap. Sutium To.vu. de4.Dec. (m) PctrusDamiani ep. 4.

c. 14. (») Idem ep.ad AlcxandrumP. (0) ld. ep.adPctrum Cerebrofum. (/>) Baron. Ann.
MLVI. n.7.8. (q) Sigebertus. GuidoAretinus ep.ap. Baron. A.MXXII.n. 20. (r) Pol.Vir-

gilius. Genebrardus. (f) Leo lX.ap.Baron.A.MLIV. Sigebertus.
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ja» m. wanneer men de overige ftrydzaaken der Griekfche Geeftelykheyd met de
Roomfche, wel inziet, zoo zyn het maar een deel rechte leuren geweeft.

Gelyk als, wanneer zy malkanderen verbannen en vervloekt hebben, om
dat de Latynfche Priefters den baard fchooren , ringen aan de vingers

droegen, en, om dat de Munnikken zwynenvleefch , fpek, en gerookt

vleefch aaten. (V) Waar toe ook het lange en verdrietige gekyf der

Grieken en Latynen gehoort , van het ongezuurd brood in 't Avondmaal ,

waar over zoo veel misbruyk van Gods naam, vloeken , en lafteren , en

ook dikmaals moord en doodflag , is voorgevallen. Waar uyt men
dan nogmaals de innerlyke erbarmelyke toeftand van deeze lieden hand-

taftelyk kan zien. Ik kan egter niet nalaaten , van hier nog iets , uyt het uyt-

fchryven van den laatfte Griekzen Keyzer in deeze eeuwe , die nog 20
jaaren lang geregeert heeft , by te brengen , het geene den toeftand van

nachts deeze lieden eens voor al kan bewyzen. Hy bekent daar in het volgen-

Ke"«r
n

de: (V) Het Chrijiendom, zegt hy, fiaat in een groot gevaar , om dat de

bedó^en- Priefter-orde van dag tot dag boozer werd. En daar over werd God ook
heyd. vertoornt , en de Duyvel verheugt. De oorzaak hier van is , hunne groo-

te luyheid , die al lang begonnen , en tot nu toe geduurt heeft : en dat zoo

zeer , dat dit kwaad nu als een Recht wil zijn, en, als wat goeds, nog al

onbejchroomtgedreeven werd— Veelt heeraars verjlonden de Leere zelfs

met , gelijk men die by haar wel vond. . . . En by de Munnikken is 'er eene

groote reformatie noodig, zoo wel als by de andere. Waar op hy aan de

beewnng. Patriarchen veele goede voorflaagen doet , hoe het verval af te helpen ,

en eene reformatie van het leer-ampt voorgenoomen kon worden : maar

,

hoe dit wel gemeende voorneemen van de volgende Regenten en Prie-

fters t'eenemaal vernietigd is geworden , daar zal , in de volgende eeu-

wen , nog iets van gezegt werden.

(*) Petrus Antiochenus ep.adMichaëlem Patriarcham ap. Cotelerium To. 11. p. 15-7. Mor».
Gr. it. (») Alcxius Comncnus inNovella ibid. ep. 178.

HET DERDE HOOFDSTUK.
Van de Schryvers deezes tyds.

§• 1.

Gebrtkvan T) Y de reeds gedachte gefchaapenheyd der Geeftelykheid is het wel li^t
schryvers.

J^y te denken } noe weynig verftandige en geleerde lieden men op dee-
ze tyd wel moet vinden. Onder de zoo genaamde weereldlyke waaren'er
nu nog al minder , door dien de Geeftelykheid den ileutel der kennifle
al lang weggenoomen hadde. En de Paapen en Munnikken leyden
het nu veel meer aan op luye daagen, vreetenen zuypen , ryke inkom-
ften, weereldlyke onluften en diergelyke , als dat zy dien tyd in flilre

zouden doorbrengen. Om deeze reede weet men nu, van haar, uyt de
Georgius Grieken naauwelyks zes aan te wyzen,die watgefchreeven hebben. Geor-
ced«nus.

^jus föjfffflfo heeft eene korte Hiftorie , van de fcheppinge der weereld
af, tot op den tyd van Ifaacus Comnenus , of het Jaar 1057, °PgefteIt.

Hy is wel wat netter en vlytiger , ontrent de Conflantinopolttaanjche zaa-

ken als Zonaras, maar dikmaals fchryft hy de andere , als Curopalates

,

Syncellus, en Theophanes, van woord tot woord uyt, en dat zonder ee-

johannes "'S oordeel. (V) Waar uyt dan de Geleerde zyn onverftand en domheid
Guropab. ook dikmaals aanmerken, (bj Johannes Curopalates , of Scyhza , heeft

Hza. ook
(a) Voffius dcHiil Gr. n. c.zö. (£) Heraldus ad Arnobium p.360.
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ook een Hiftorifch uyttrekzel gefchreeven , van 't Jaar 811 af tot 1078 }1"mc.

toe , en Theopbanes vervolgt , welken Cedrenus , op de gedagte wyze ,

geheel heeft uytgefchreeven. (c) Johannes Xiphthnus , Patriarch te Con- J<*«n«

fiantmopolen , onder Michael Ducas , den Keyzer aldaar , heeft een uyt-
P

trekzel uyt de Hiftorien van Dion CaJJius , van 25 Roomfche Keyzers
gemaakt , om welke reede hem eenige voor den neef van deezen Dion
hebben uytgegeeven. (_dj Olympiodorus heeft een Catena Patrum of uyt- ° 1>™Pio*

leggingen van 't boek Jobs uyt 24 t'zaamengezochte Oudvaders, en een
ander j over den Prcediker van Salomon, gefchreeven, gelyk als toen ter

tyd het uytfchryven uyt andere Godgeleerde zoo gemeen was, als het nu
onder de Predicanten zyn mag. Daar die arme menfchen , by gebrek van
dewaarekennifTeGods,en uyt groote blindheyd, nu ook alzoo blind heen
de uytfpraak van andere volgden, en zelfs niet van God en zyn woord,
zoo veel geleert waaren, dat zy zynen wille weeten , veel minder aan

andere hadden konnen verklaaren. Daarom moeden zy haar nu ook maar
mer uytfchryven en na praaten behelpen, dog, met wat voor eene vrugt

by haare toehoorders, is licht te denken. Nu hadde, onder anderen ook
Michael Pfellus dejonge, op deezen tyd, veel gefchreeven van allerhan- Michaëi

de dingen, dewyle hy eene algemeene geleertheyd, na den aart der Grie-

ken, beyverde.

2. Onder de Latynfche Schryvers heeft men 'er op deeze tyd meerder
van haar, dog meeft ook van eenen zeer Hechten aart , behalven dat ee-

nige weynige getuygen van de waarheyd wat wyzer zyn geweeft , als

de gemeene hoop. Men pryft in 't gemeen Anshelmus , Aardsbiffchop Amheimus

te Cantelberg, in Engeland , als een heylig en hoog verdiend man , die h.nfiT

men ook heel hoog, en neevens de Oud-vaders , bybrengt. Maar, zy- z> ne0n«-

nen onruftigen handel toont een hartnekkig en boosaardig gemoed. Want ^t

h"
e

d
n
ea

hy kante zig teegen den Kooning Willem de tweede aan , alleen weegens Koomns-

de invefitture of Inwyjinge der Priefiers , en , weegens den Paus Urbanus
de tweede, welken deeze Kooning niet voor eenen rechten Paus in zyn
Ryk erkennen wilde } en, daar de Kooning zig wel haaft met den Paus

bevreedigde , kon Anshelmus echter naauwelyks tot bedaaring gebracht

werden, tot dat men hem het Pallium of den mantel, in een zilverefchoo-

tel, met groote plechtigheeden , bragt, en hy te gelyk tot Primaat in 't

gantfche Ryk daar door verklaard wierd. (e) Maar het duurde kwaalyk

eenjaar lang, of Anshelmus vong , zonder eenige reede, al weeder wat

nieuws aan, en wilde, teegen des Koonings begeeren , naar Rome tot

den Paus trekken , of hy daar door naamentlyk weeder nieuwe aanflaa-

gen teegen de regeeringe mogt fmeeden. De Kooning nu merkte dieftree-

ken wel , en wilde hem daarom ook uyt het Ryk niet laaten gaan , om
dat het teegens de willekeuren van het Ryk was , dat de Groote tot den

Paus trokken, waar toe Anshelmus zig ook verbonden hadde. Maar de

AartsbifTchop bewees zig altyd trotzer, appelleerde, voor den Kooning
zelfs, aan den Paus, of de H. Petrus , en zeyde uytdrukkelyk,wa»»w pauWjke

hy den Paus -verwierp , dat was eeven zoo veel , als of hy Chrijius verloo- A"™™*-

chende. En daar meede trok hy, teegen des Koonings wil en dank , na

Rome , dog die liet hem te vooren, alle zyne zaaken doorzien , op dat

die Heeren na haaren aart , niet zoo veel geld uyt het ryk zouden flee-

pen. De Paus wift hem, op zyn aankomft , niet hoog genoeg te ver- vieyerf

heffen, en noemde hem een Apofiel en Patriarch van degeheeleweereld, fteïykhc'id

Eeec ï en or
^
er den

J ander.

(c) Voflïus ibid. p. 298. Hankius de Script. Byzant. c. 27. p. 487. Phil. Labbcus. Pet. Lam-
feecius. (d) Andr. Schottus proleg. in Photium. Vofllus 1. c. (e) Wilhelmus Malmesburienf.

lib. 1. de Geft. Pontif. Angl. Edinerus in Vita Anshelmi ap. Surium d.21. April. To. n.
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j«r m. en ftelde hem tot eenen Meefter en Vader der Kerken , zoo dat alzoo

rechtfehaape de een den ander zachtjes kraudeen ftreelde. Ja de Paus be-

val, dat de Engelfche hem ook de voeten moeften kuflen. En alzoo

bragt hy over het halfjaar te Rome door, en maakte zig met den Paus

altyd vrolyk , {late fefe cum eo agendo , zegd Edmerus.) zyn Bisdom
mocht ondertuflehen t'huys zoo bediend werden, als het wilde, (f) Hy was

ook zulk een groote vyand van de HoogeOverigheyd, en zulk eenflaaf

van den Paus , dat hy den Keyzer Hendrik dé vierde opentlyk voor een

navolger van den tyran Nero , en van den afgevallenen Julianus uyt-

fchold, het geene Baromus zeer breed uytmeet. (g) Gelyk als hy ook,
in zynefchriften, altyd de heerfchappye der Geeftelykheyd beveiligt,

en herhaalt , dat de Regenten zich ook in gcene zaaken mengen moe-
ften, die den Priefterlyken rok (Jtola) aangingen, enz. En zoo veel zy

""ye. ' genoeg van de geroemde heyligheyd van deezen Anshelmus , waar uyt

men wel kan zien, hoe licht het aan de natuurelyke kragten zy , by de

grootfte huycheleryen en bedriegeryen , echter noch al aandachtig en

heylig te zyn , ja veele geeftelyke betragtingen en aandagtigheeden , aan

andere voor te fchryven , gelyk als deeze fijne Priefter gedaan heeft,

daar by hem zeeker de waarheyd ook nog al veele goede bekenteniflen

heeft afgedrongen.

zyne 3 . Doch hy heeft veele fchriften nagelaaten , die men nu ook noch

,

fchnfttn.
|n cj r^e ^u jc jcen j heeft , met welke hy toen ter tyd voor allen in een

groot aanzien kwam. Hy heeft byzonder veele Godgeleerde ftoften af-

gehandelt, als van de waarheid, van de vrye wille , den val des Duy-
vels, de menfehwerdinge , en de ontfangenis der Maagd. Verders, tee-

gen de Grieken , van het uytgaan van den H. Geeft , van 't ongezuurde
brood , en byzonder de meditationes of befpiegelingen , als ook veele

brieven. Neevens welke men ook nog veele andere boeken onder zy-
nen naam uytgeeft, door dien men die anders niet wel aan den man kan,

brengen. Hy fturf eerft in 't Jaar 1 109. Juyft eeven op dien tyd is 'er

Anfeimus ook een andere Anshelmus , Bijfchop te Luca , geweeft , vanGregofuisde
zeevende daar toe gemaakt , en die van hem ook weeder tot dankbaarheid,
teegen den Keyzer Hendrik , in twee boeken , verdeedigt is geworden.
Daar voor hem deezen Paus ook onder het getal der Hey lige heeft gezet.

Hy is anders de Biecht-vader van de beroemde Hoere Mathildis geweeft.

Waar uyt men wel kan zien, wat voor een eerlyken voogel deezen Hey-
lig is geweeft. Noch een andere Anshelmus was 'er toen ter tyd bekend

,

Laudu- die men ook tot onderfcheyd Landunenfis noemd. Deeze heeft de Gloiïa

interlmearis over den Bybel gemaakt. Door dien de Geeftelykheid toen
ter tyd, gelyk ook altyd , by hunne bedurvenheid , van zulke glojfen,
en commentarien of uytleggingen haar werk maakte, waar meede zy haare

dërïiybei grouwelen recht wel aanbrengen , en met Schriftuur-plaateen bemante-

verHarin- len konden. Van waar 'er, in deeze en de naafte eeuwen in 't gemeente
zien is, hoe veeleen groote glojftn , uytleggingen , Pofidlen, en dierge-

lyke, daar al over de Bybel zyn uytgekoomen , zoo dat men die met
veele waagen-vrachten niet voort zoude konnen trekken. Daar dan het

verdurve vernuft, en de eyge verkeerde wille, zich zelfs, over de woor-
den van God uytbreyd, en de Leeraars dezelve alzoo verdraaijen en ver-

donkeren, op dat zy by haare eere, goederen, en welluften heel onge-
ftoort mogten blyven , en niet verbonden weezen , om den klaare wille

Gods op te moeten volgen.

4. Noch een Schryver is 'er , van weegen zyne heyligheyd , midden
in

(f) Iidcm. (g) Baron. A. 1093. ti. 136.

Luccnlïs.

nends.

Misbruyk
der Ilybel

en haare

ver]

gen
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in deeze eeuwe geroemd geworden , naamentlyk, Petrus Damiani , een ££**[

Edelman van Ravenna, eerit een Benedictijner Munnik, en daar na Bif- k

fchop in Italië , re O/2/tf . Gelyk als dan , by de grouwelyke algemeene
boosheyd der Geeftelykheyd, toen ter tyd licht iemand een weynig ge-

weeten , en vroome maniere van leeven , of ook een weynig yver voor
het goede, bewyzen mogt, zoo konde hy ook eyndelyk wel vooreen in\lgc.

Heylig man heene gaan, wanneer hy maar noch in andere dingen meede
huychelde. Ondertufichen is het doch , van deeze , en de overige ge-

waande Heylige gewis, datzy, uyt vreeze voorde menfchen, en ande-

re zwakheyd , veel onrechts hebben gedaan , byzonder met den Paus

,

en andere gehuychelt, en niet recht ter deege doorgebrooken zyn , ge-

lyk als de getuygen der waarheyd wel deeden, die als ketters , verdwaal-

de en goddelooze alomme verwurpen en omgebragt wierden. Waarom
dan zulke Heylige ook noch van de weereld geleeden en geëert wier-

den. Echter kan men van deezen Petrus niet loochenen, dat hy booven
den aart van zynen tyd, zich wyfielyk, gefchikt , en in veelen opregt

beweezen heeft te zyn , en dat zelfs ook in zyne fchnften meer gevon-

den werd, als men, in deeze eeuwe , niet zoeken zoude, (h) In zyne
brieven, daar men 'er zeer veele van heeft , vind men aanmerkelyke ge- n?fr"

y
<f«

tuygeniflen van de waarheyd, en wel inzonderheyd ontallyke klachten, ™oaT
over den Paus en zyne Geetlelykheyd. Waar op de Papillen zelfs , tee-

mianus -

gens zyne bytende , maar echter aangenaame aart van fchryven , niets het

minde te zeggen weeten, waar meede hy ook den Paus meenigen dich-

ten fteek gegeeven , en in boerterye , ernft gebruykt heeft. (Y) Gelyk
als men ook nu noch het boek , van de beeternis van den Paus en de

'Biflchoppen, van hem heeft: alsook, een boek, aangaande de Kerken-

tucht , en van de ketterye der Simonie. Insgelyks ook veele Sermoenen,

en andere Tratfaatjes, in de Bibliotheca Patrum, en leevens befchryvin-

gen der Heylige, die wel niet alle van hem zyn: gelyk als men ook vari

het Sermoen over de geboorte Chrifli aanmerkt, (k) Eyndelyk heeft hy
zyn Bisdom , weegens het ergerlyke leeven der Geeftelykheyd , ook
needergelegt , en verder zyne overige daagen in eenzaamheyd doorge-

bragt.

5. De andere Kerkelyke Schryvers, waaren, Guitmundtts , een Bif- «"m™-.

fchop in Frankrijk, dit een boek, aangaande de waarheyd van 't lichaam

en bloed Chrifti in 't Avondmaal heeft gefchreeven. Als ook , eene be-

lydenifle van de Dne-eenigheyd , gelyk ook eene reede , aan den Koo-
ning Willem van Engeland ; wanneer hy weygerde Biflchop te werden.

Humbertus Cardinalis fchreef eene t'zaamenlpraak teegen de Griekfche «umber-

Kerke, van 't ongezuurde brood in 't Avondmaal , van 't vaften,en den '

Sabbath, teegen Nicetas Pecloratus. Want gelyk als booven gedagt is*

de Grieken en Latynen twiften met malkanderen over zulke nietige din-

gen, en meenden, dat 'er , in 't Chriftendom , inzonderheid voorde
Leeraars niets meer te doen viel, als, dat men zynen yver , teegens die

geene welke men ketters noemde , met zulk een gekyf en woorden-twi-

flen , ter deege zien liet. Verders heeft Lanfrancus , AartsbifTchop te Lanfrao.

Cantelberg, en voorzaat van Anshelmus, op het bevel van den Paus, een
cus

* y
boek van 't Avondmaal , teegen den verketterden Berengarius gefchree-

ven. Want , door dien hy zelfs in achterdogt , van weegen deeze ket-

terye, was gekoomen , zoo wilde hy zig al by tyds daar door in aanzien

brengen, gelyk het de huychelaars in 't gemeen gewoon zyn te maaken,
wan-

(h) Barthius Adverf. vin. c. f. (•') Bellarmiilus de Script, p. 161. Baron. A1LXI. n. 49.

{k) VolTmsdeHift.Latin. u. c. z)f.
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Jaar M.
tot MC.

Adelman»
nus.

Tranfllib-

it.iui.uie.

ï'ulbertus.

Ivo.

Burchar-
dus.

Bruno.

Heènannus
contra.
üus.

Adamus
Bremenfis.

Marianus
Scotus.

Dodechi-
nus.

Lambertus
Schafna-

burgenfis.

wanneer zy van de tyrannen bcvreeft werden gemaakt. Anders zegd ook
Sigebertus, dat hy den lof van Willem, Graaf van Normandie , heeft be-

fchreeven. Adelmannus, Biflchop van Brixen , hadde toen tertyd, in

de ftryd van 't Avondmaal , ook een fchrift aan hem laaten afgaan. En
deeze Schryvers hebben dan , hier door , de meeninge van de Transfub-

Jlanriatie, of, weezendlyke veranderinge des broods en wyns, in het li-

chaam en bloed Chnfti , allereerft regt ter deege uytgebreyd. Fulbertus

Carnotenfis , eerft een Kancelier van den Kooning Robert in Frankrijk
,

en daar na , Biflchop te Chartres , fchreef een boek van de Kerkelyke

verrichtingen, en, behalvendat, allerhande zendbrieven , enloffpreu-

ken der Heylige. Eeven aldaar was ook Biflchop Ivo , die de decreeten

der Pauzen te zaamen geraapt, en in een boek by een gebragt heeft: daar

beneevens men hem ook het boek , Pannomia genaamt , toegeeygent heeft,

het geene de Papiften te vergeefs loochenen. (I) Ook heeft men van hem
z\ fermoenen, van kerkendienften , gelyk ook , veele zendbrieven, by

Baromus , en andere. Byzonder net is zyne korte Chronyke der Koo-
ningen van Vrankryk , die in het corpus Hiftoria Francica ook ftaat , en,

te Amjierdam nog geheel in een handfehrift voor handen zyn zal. (m)

Voor deezen heeft de boovengedagte Burchardus , Biflchop te IVorms ,

de decreta , uyt de concilien, Paujfelijke brieven , en Patres , in 20 boe-

ken begreepen, en het meefte uyt de beuzeleryen van IJidorus genoomen,
daar men zig dan ook van bediend heeft , eer dat Gratianus met zynen

kraam voor den dag kwam. (ti) Bruno van Keulen , van wien hier boó-

ven, by de Carthuyzer orde, gedagtis, zoude eenige uytleggingen over

de Pjalmen en Paulus zendbrieven , gefchreeven hebben.

6. Van de Hiftorie Schryvers heeft men,indeezetyden,de volgende:

Voor eerfl: dan was 'er Hermannus Contraètus , een Graaf van Woringen

,

en daar na, een Munnik te St. Gallen , in 't midden van deeze eeuwe.

Deeze fchreef eene Chronyke ,. tot op het Jaar 1052 toe , welken Ber-

tholdus Conjlantienjïs tot op het Jaar 1065 , heeft vervolgd. Hier in

merkt men klaar aan , dat hy de Hiftorien van Beda heel veel heeft uyt-

gefchreeven. (0) Dog de ervaarendfte mannen pryzen hem echter in 't

algemeen , dat hy een net Hiftorie Schryver is , en dat hy , benee-

vens Syncellus, byna alleen onder de Munnikken, niet zoo flegt en on«

gerymd gefchreeven heeft >(ƒ>) waar over hem ook de oude roemden, (q)

Adamus Bremenfis , een Kanunnik te Breemen , fchreef een Kerkelyke

Hiftorie van de Noordfche Gemeentens , in vier boeken , en hy werd
niet minder, wcegens zyne trouwe en wysheid, daar in beweezen , van
een ieder zeer aanbevoolen > (V) en ook van de Oude,weegens zynftyl,

gepreezen , (Y) die hem meede naarftig hebben uytgefchreeven , byzonder
Helmoldus , en Albertus Stadenfis, welke hem maar alleen Mee(ter Adam
noemen. Marianus Scotus, een Munnik te Fulda en Mentz, fchreef een

Chronyke, tot op het Jaar 10 8 3. toe, in drie boeken, enwierd van Dode-

chmus den Abt, tot op 't Jaar iz 00 toe, vervolgt. Lambertus Schafnabur-

genfis heeft ook alzoo gedaan , van den aanvang des weerelds af, tot op
her Jaar 1077 toe, en hy is, gelyker wyze, van een Erjfurtzen Munnik
tot het Jaar 14.72 toe, voortgezet. Den eerfte hebben de Geleerde ook
zeer lief, weegens zyne aangenaamheyd, en andere dingen , egter waar-,

fchouwen zy , dat hem , in de Hiftorie vanKeyzer Hendrik de vierde , niet

te

(/) Zieglerus prooeixi. ad Inftit. J.Can.Explic. p.27. adr. Bellarmin.de Scr. p. 17. (w) Vof-
fiusdeHilt.Lat.it. c. 4? . (») Blondellus de ep.decret. Pap. c. 18. (e) Voffiusl.c. (ƒ>) Sca-

liger. Schtirzrkifchius.
(f) Matthsus Weftmotiafter. (r) Baronius A.1483. Conringins Col-

leg. Mrto. Meibomius Introd. in Hift. Sax. p.70. Voffius u.c.47. de Hift.Lat. (/) Helmol-
dus 1. c. 14.
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te vertrouwen is. Gelvk het dan ook by hem heel verdrietelvk is , dat Ja« m.

1 1 r I 1 1
J n tot ïv 'c •

hy veele onnutte, private , or byzondere zaaken onder zyne hiitonen

vermengt, (t) Jngulphns, een Er/gels Abt , heeft eene Hiftorie van de i*v&^--

Engelfe Kloofters nagelaaten. Ditmarus, Biflchop te Merfeburg > uyt Ditmarus.

het geflachte der Graaven van Walbeek , heeft het leeven van vyf Keyzers,
byzonder dat van Hendrik de tzceede, befchreeven , met wien hy ook zeer

gemeenzaam geleeft,en voornaamentlyk de gantfche grond der Poolfche

Hiftorie voor oogen gefield heeft , daar men , buyten hem , weynig of
niet van deeze natie zoude wceten : (_«) waar in de geleerde ook nog al

reedelyk wel met hem te vreeden zyn. Abbo Flonacenjis is zoo zeer niet Abt»o.

beroemt, men fchryft hem allerhande leevens befchryvingen van Biflchop-

pen toe, voor welken, 100 jaaren te vooren een andere van deezennaam,
twee boeken vol flechte verfen , van de Parysfche beleegeringe gefchree-

ven heeft. Van Benno is al booven gezegt. De overige kan ik, om de

kortheid , niet omftandig verhandelen: het zyn , buyten dat ook, ofmaar

onbekende Munnikken, of zulke, van welke men maar eenige brieven ,

of andere brokken , heeft. (V)

(/) Lipflus 1. Polit. c. 9. Barthius XLIX. Adv. c. 4. Vofilus n. c. 67. Scaliger de Emend.
Temp. Meibomiui. («) Schurzfleifch. Cnlleg. Mfto. (x) Meibomius 1. c. p. 93. & ibi Me-
],;;ichton. Brotuffius 11. c. 7. Conring. de tin. lmp. c. iS. & 14. Brunnerus. Voltius.

HET VIERDE HOOFDSTUK.
Van de Synoden deezer Eeir^e.

§. 1.

DE Synoden waaren nu nog al een grooten flut der Geeftelykheyd , ^'fcönd-

want , by aldien iemand haar maar eenigzins wat te na dorft komen, zoo ''«"•

riepen zy eenige nabuurige Biflchoppen , en andere by een, daar dan de

aangeklaagde zoo goed als veroordeelt was. Eevengelyk het nu nog in de

opper- en andere Confijlorien meeft toegaat , daar alle andere Gemeenten
zig van eenige weynige perzoonen moecen laaten rigten ; want de Conjï-

fiorien en faculteyten zyn, in haar plaatzcn, naderhand opgekoomen. En
zoo ging het 'er nu al nog in deeze eeuwe toe, daar de vyanden vanden
Keyzer en van andere , niet als Concilien en Decreeten teegens haar aan-

ftelden. Gregorius de zeevende , die grouwelyke tyran, had 'er wel vyf

,

of meer , te Rome alleen , en meeft teegens den Keyzer Hendrik , ver- 1^"
c

r

:

gaaderd. Gelyk als in 't Jaar 1070, deed hy hem, op een Synode opent- f™
s

H
*^*

lyk, voor het volk, in den ban, en , necvens hem , den Aartsbiflchop dt.kdeiv

van MentZy den Biflchop van Bamberg, en andere. Waar van een oud
Digter deeze verfen heeft gemaakt, hoe het Synode den Paus, op zynen

ban , heeft geantwoord.

Tn pater es patrum , blafphetnum contere pravum

,

Eft noftrum quippejnffis parere, tuifqne,

Pro Chriflo mortem pattenter glifcimus omnes.

Judicium confer, gladium trahe, percute fortem.

Gmmbus excelfo dignurn clamantibus ejfe ,

Privari regno Regem, maledicere nee non,

§ui Petrum fanciutn , qui Paparn diligit almum.

Hoc anathema probat. — —
De zin is:

De Paus is een vader aller vaders , laat hem maar dien booswicht

I. Deel Ffff (den
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j»fM. (den Keyzer) neederwerpen ; zy (de Paapen) wilden gaarne volgen,
,ot MC "

en om Chrifttis wille fterven, en alle bekennen, dat de Keyzer afgezet

en vervloekt moet werden. Ja al wie Petrus en den Paus liefheeft ,

die vinden deezen vloek goed. (a)

Dit gefchiede nu , na dat de Keyzer op een Synode , te Worms , door

de Biflchoppen , den Paus afgezet , en verworpen hadde. Daar over

wierd die dan zoo zeer verftoort , dat hy al weeder , met louteren

ban en vloek, van zig blixemde. (£) De andere formulieren, welke dee-

zen Hdlebrand, op dit en de andere Synoden , heeft gebruykt , hebben

wy nu al in 't tweede hoofdftuk gezien.

Kottebe- 2. Uyt dit nu is heel licht van de andere Synoden te oordeelen, die,

cöndiiel" van de zyde der Pauzen , op deezen tyd zyn aangeftelt. De dwaaze
Geeftelykheid heeft dikmaals zulke zotte Hellingen daar op verkondigd,

dat men de ellende van 't arme volk niet genoeg beklaagen kan. Onder
Paus Urbanns de tweede wierd 'er een Synode gehouden, waar op, onder
anderen dit beflooten wierd : De Catholyke of Roomfcbe Kerke is in 't ge-

loerde zuyver , en voor alle dienftbaarheyd der weereldlyke bevryd. De Bij-

fchoppen en Abten , of andere van de Geeftelykheid , verrnoogen geenen

dienft altoos van de Leeken aan te neemen. Geen Leekcn zal , van den aan-

vang der vaften af, en geen Gecftelyke , 50 daagden voor Paaffchen, vleefch

moogen eeten, (c) en wat 'er van diergelyken tuyg al meer was. Waar
door de Paapen haar ryk altyd meerder fterkten , en vermeerderden. Ee-
ven gelyk als zy ook, door haare ordinanticn en Hellingen niet de eere

van God, maar haare eygene voordeelen alleen zoeken. Zoo ruften zy
ook niet, om door haare Synoden, de Ketters te vervolgen. Gelyk als

T«gen de zydanjteOrleansiayrankrijkjin't Jaar 1017, den KooningRfl^/Yaan-

or'wrfs" Porden i dat hy 'er een aldaar hield, teegens zommige menfehen, diezy
Mam. Manicheeërs noemden. Met. deeze dan begonden zy , tot een fchyn, een
c zers

" weynig te woorden-twiften ,
gaaven haar de fchuld van allerhande zotte

meeningen, en haaften haar daar op met haar, naar 't vuur, daar dertien

van oeeze menfehen , indeftad, leevendig verbrant, en, door 't gant-
fche land, zeer veeie andere onfchuldig omgebragt wierden : waar van
in 't volgende hoofdftuk meerder, (d) Dit waaren dan de vruchten van dit

Concihum, gelyk zy ook altyd zoo geweeft zyn. Van het Synode teegens
Bcrengarius zullen wy al haalt ook hooren.

3. Hoe Liftig de Pauzen, beneevens haare makkers , op de Svnoden
haare rollen gelpeelt hebben , is , uyt een eenig voorbeeld klaar genoeg
te zien. Want, in den ftryd van den Paus met Hendrik, wierd 'er van

sauste deezen KeyZer een Synode der Duytfche Biflchoppen te Méntz uytge-

H-ndnic°°
r
fchreeven. Deeze wilden de Paufielyke te vooren koomen , door dien

ie iv. Z y we [ merkten , dat het aldaar voor haar flecht zoude afloopen
, gelyk

als ook hier na kwam te gebeuren. Daarom kwaamen zy dan te &i'.ed-

TeQued. linbing (of &^nntilinebnrg 3 gelyk het de Ouden noemen) m 't Jaar 1085,

i«
b

ern
g
s

in de Pafcha-weeken te zaamen , met den nieuwen opgeworpenen Koo-
dc.Kty. ning, Herman, een Graaf van Beuchlingen , en andere weederfpannige,

waar by des Paus Legaat , Otto Clumacenfis , zig ook bevond , beneevens

den Aartsbifichop van Maagdenburg , Hartung , en deflelfs onderhoori-
ge Biflchoppen. Hier wierd dan voor eerft de hoogheid van de Roo;:ifche

ftoel zoo valt gefteld, dat niemand zig teegens deflelfs oordeel dorft aan-

kanten. Op het welke dan, van de vleyers', t'eenemaal teegen deHenri-
ciaanen , (want zoo noemde men toen ter tyd des Keyzers vrienden , als

Ket-

(a) Domnizo in Yita MathMis ap. Baron. A. MLXXVT. n. iS. (/;) Schafnaburgenfis.

(c) iMatth. Parif. p. 20. (d) Glaber Radulphus 1 1 r. c. 8.
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Ketters) ja gezegt wierd. Echter hadde een Priefter van Bamberg, ge. JaarM -

naamt Gmtbertus, deftoutheid, dat hy voor het gantfche Synode op- ren g<
,_'

ftont, en verklaarde, dat de Paus zynen Primaat niet bewyzen kon- ^Sm*
de. Dog hem wierd wel haaft, gelyk het dan gaat, den mond geflopt

,

dat die goede man , wiens gev/eeten hem tot deeze bekentenifle wel aan-

dreef, zonder eenigen twyffel, in een diep gat geworpen, of anders, el-

lendig omgebragt wierd. Hier op verbanden zy 4 met brandende was-
kaarflen , den Aartsbiflchop van Mentz , JVecilo , een goed Vriend van Ban d«

den Keyzer, die eerft in 't Halberftadfche Bisdom was geweefl: , gelyk pcn?
hop"

ook andere Biflchoppen, als die van Augsbtirg, Siegfricd , die van 't hof
Norbertus , die van Breemen, Liemarus, die van Hildesheim , Uto , die

vanBaJel, Coftmtz, enSpiers, alsook, den nieuwen Paus, Guibertus,

beneevens zyne Cardinaalen

,

enz. En eyndelykfmeeddenzy deeze grouwe-
lyke canones ofreegels onder malkanderen :Die van z)nen Bijjlhop al met on- sdundé-

regtw den ban gedaan is , zal eerft plechtigiijk daar van vry gcjprooken "werden. O** ^"
alj

Al wie de Kerken , (in 't Duytfch toMinifterium) tets ontnoomen beeft ,
<*«"Sy-

zal verbannen , en daar van hier na eerfl , opentlyk, van den Bijfchop ,los

gelaaten werden. Alle Briefte? s , Diakenen, en Onderdiakenen zullen eene

eeuwige kuysheid onderhouden. De Leeken zullen de altaar-kleeden , en de

heylige vaaten geenzins aanraaken. De vaflen zullen , inde eerfte vafte

weeken, en op Pmxteren, ftreng gehouden werden , ook zal dan memand
kaas of eyeren moogen eeten,en wat 'er van diergelijke grouwelen meerwaa-
ien, (e) Alle het welke de Papiften egter een rechtgeloovig Synode hee- orthodoxe

ten j (f) diergelyke rechtgeloovige Synoden zyn 'er ligt wel meer aldaar ^'noden -

gehouden geworden. Deeze alle achtten de Keyzerfche weeder niet een

zier, en lieten de PaüfTelyke flaaven bannen en vloeken, zoo lang als zy
wilden. Zy verzaamelden dan hier op te Mentz , daar de Keyzer te ge- Z33mon.

lyk ook een Rijksdag hield , (Regalem & Synodalem conventum) (g) en \™ 11 te

beveftigde Hillebrands afzettinge , en de mzettinge van Guibertus , deezen

voor eencn aartsketter uytroepende,en zyn Conalium voor eene t'zaamen-

rottinge uytfcheldende. De Keyzer voer ook voort , en zette onder-

fcheydene BifTchoppen af, en bande Hermannus , beneevens de andere

weederfpannige j alle het welke de Biflchoppen met eygene handen on-

derteekenden , die echter , (gelijk als een zeeker Schryver bekend) in

haare herten heel anders dachten. (/?) Zoo weynig is dat volk, ook zelfs

in de gewichtigfte geweetens-zaaken te vertrouwen: naamentlyk niet veel

meer, als de lichtvaardigfte Atheiften.

4. Diergelyken macht nu om de Synoden aan te (lellen , hebben de

Keyzers in deezen tyd nog al dikmaals gebruykt. Deezen Hendrik riep

'er ook een, in 't Jaar 1066, te Mantua by een, daagde Honorius en TeMamui,

Alexander , die over den ftoel met eikanderen over hoop laagen , daar

heene, en beval, dat zy haar eyge hoofd niet zouden volgen , maar na

haare voorzaaten zich fchikken. (Y) Te IVorms deed hy ook al- wonm,

zoo , en zette , met meedeftemminge van de Biflchoppen , Hillebrand

af. (k) De Paapen mochten nu daar teegen woelen, en hem zoo weynig

achten , als zy wilden : genoeg was het, dat zy moeden zien , hoe dat

andere de kunfl: ook konden, om Synoden, en dat op de rechte wyze,
te verzaamelen , en die oncembaare geeften tot bedaaren te brengen. Ja
na deezen befchreef hy niet alleen de Biflchoppen na Mentz , maar ook,

kort daar op na Brixen , daar Guibertus tot Paus beveiligt wierd. (l)

Ffff 2 En
(0 Bcrtoldus A. MXXCV. Aventinus. (ƒ) Bcrtoldus. (#) Dodechinus Urfpergenfis.

Bcrtoldus. Aventinus lib. v. (h) Sigebcrtus. A. MXXCV. (1) Aventinus I, c. Platina. Sabel-

licus. Nauclerus. (k) Idem & Autor Vitac Hennci IV. Cranzius Sax. v. c. y. Blondus. (/) Con-
radus Urlpergcnf
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jaarM. En dit recht gebruykten de Keyzers ook te vooren, als wanneer Keyzer
Hendrik de tweede , in't Jaar 1005 , een Synode te Dortmvnd aanftelde,

waar van nu haaft meerder zal werden gezegd. En ook het Jaar daar aan
Francfurt. een te Hancfurt , daar in 't eer/ie hoofdftuk al iets van gemeld is. Ook
Hamberg, nog een te Bamberg, in 't Jaar ion. daar hy de oneenigheeden der Bif-

fchoppen onder malkanderen goediglyk beflifde. (tn) Alhoewel nu de
Paapen alle zulke Synoden wel lyden konden , daar door haar meer-
der inkomften,en prtebenden, of andere voordeden, toegebragt wierden.

Maar , wanneer men haare grouwelen eens zoude aantallen , dan weerden
zy haar met handen en voeten, en ze fchreeuwden alles voor ketters en

fcheurmaakers uyt.

5. Eevenwel verwekte God , onder de Regenten zelve , eenige , die

zig de zaaken eenigzins aantrokken, alhoewel zy gemeenelyk wel haaft

door andere afgefchnkt , of zelfs nalaatig wierden : voornaamentlyk,
wanneer zy zaagen , hoe ontwyffelbaar zwaar de fchaade was. In 't be-

Dortmund. gin maakte Keyzer Hendrik de tweede, dat 'er te Dortmnnd een Synode
wierd gehouden, daar in hy veele ernftige klagten voortbragt , over het

verval der Kerken. («) Welke dan gewis ook niet gering geweell raoe-

Tecgens
ten zvn ' door dien de looze Paapen uyt Ditmarus de aften van dit Sy-

deGeefte- noc] e uvtgefcheurt hebben , geluk als Baromus dit ook bekend. Onder-
tuflchen ziet men ook met , dat het veel geholpen heeft , of dat die

grouwelen afgefchaft zyn geworden } want dat daar op geordineert ge-
BygeWi- worden is, dat waaren maar loutere zotte, en bygeloovige Hellingen.

|L.
e

'

" Ais dat na de dood van een BifTchop , zyn navolger altyd 30. daagen lang

zielmiflen moeft houden, en 300. arme fpyzigen, ook 200. lichten aan-

t« Nim- fteeken. Gelyk als hier na, in 't volgende Concüium te Nimweegen , in
weegen.

>t j^ 101 y £jc (je wichtigfte Canon heette te zyn, dat byde MiJSe ,het

Brood op den Altaar ter linker , en de Kelk ter rechterhand zoude ge-

field werden . (V) En daar ook meenigmaal de Biffchoppen zelfs , fchands-

halven , eenige toebereidzelen van beeteringe moeden maaken , zoo ge-

vergetfze] fchiedde dit alles om de leus, en zonder daadelyke verbeeteringe. Zoo
maakte Clemens de tweede, als hy Paus wierd , veel geruchts daar van ,

dat hy de Kerken wilde reformeeren , en ftelde in 't Jaar 1047. een Sy-

node te Rome daarom aan , maar alleen teegen de Simonie , het welke
hem, en andere, door het verkoopen der Geeftelyke ampten, zeer veel

fchaade toebragt. (/>) Doch alles had geen nadruk, dewyl men het ner-

gens oprecht en ernltig by der hand nam. Ja eer men nog eens aanving

te raadilaagen, vingen de Biffchoppen van Milaan, Aqmleja , en Ra-
venna, een grouwelijk gekyf onder malkanderen aan, wie de naafte by
den Paus booven aan zitten zoude, (q) Andere zulke Synoden doelden

maar alleen daar op, hoe de menfehelyke inzettingen meer beveiligt, en

uytgebreid mogten werden. Gelyk als 'er dan een Synode te Rome van

Alexander gehouden wierd , weegens het trouwen met bloed-vrienden;

waar door de lieden , voor de vrygeevinge , maar alleen veel geld moe-
iten p-eeven. (V) Eeven gelijk als 'er nu noch in de Confiftorien, door

zulke vrygeevingen wel veel gelds by een gefchraapt werd , doch met

geenen zeegen. En diergelyken begrip mag nu een ieder van de andere

Synoden van deezen tijd ook wel vatten, welke, in deeze eeuwe, nog
al meer gehouden zijn. Gelijk als in Dttytsland, vier van haar re Mentz,
een te Oppenheym , ook een te Aken, Erffurt ,ze Gandersheim in'tKloo-

fter,

(m) Ditmarus lib. vi. (Baronms A. MV. n. 4.) (») Ditmarus p. 134. (e) Engelhufius

p. 191. (/>) Baronius. Ann. MXLVII. n. 1. (f) Hieronymus Rubeus Hift. Ravenn. [r) Apr

Gratiau. 35". q. 4. c. ad Sedem Apolt.

efortru-
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fier, teGarJitingen, Halberftad, Merfeburg , en elders , welke alle te 1="^
verhandelen veel te wydloopig zoude vallen.

HET VYFDE HOOFDSTUK.
Van de verschillen , ter oorzaake van den Godsdienft.

§• i.

DE geheele zoo genaamde Chnftenheid, was nu , gelyk als verhaalt

is, beneevens hunne Leeraars, in eene volle dikke duyfternifie,

en ontallyke dwaalingen vervallen, alzoo dat men niet een eenig fpoor

van het oude Chriftendom daar in meer overig zag: en echter was deeze

valfche Kerke nog al zoo vaardig en driftig , om andere onfchuldige

perzoonen aanftonds te verketteren. De Paapfche Schryvers klaagen

zeer, over de tweedragt tuflchen haaren Hillebrand

,

en den Keyzer Hen-
drik, dat'er veele ketters toen ter tyd oorzaak genoomen hadden , om door

haare nieuwigheeden , de menfehen van de kerken-tucht af te trekken, (a)

Maar het hielp haar niet weynig uyt den droom , wanneer een zeeker Getuig?»

Schryver dit daar by verklaart : Veele vroome en oprechte lieden waaren héjd!"'

nu , over het fpeelwerk , by de Munnikken en Paapen , zeer verdrietig ge-

worden, en hadden het merg van 't waare Chriftendom gezocht, (b) Het
geene dan ook van alle andere waar is , die met de valfche verdurvene

Kerke, niet meede huychelen, en alle haare grouwelen endwaasheeden,

in haaren gewaanden Godsdienft, nietkonnen toeftemmen: en, wanneer

het meenigen kettermaaker gaan zoude, gelyk als het iemand, in deeze

eeuwe, te Rome ging, zoo zouden demeefte haarkettermaaken welver-

geeten, of aan den fpyker laaten hangen. Want daar kwam, in 't Jaar

1016, een vroom kluyzenaar, genaamt Sitneon, onvoorziens in de ver-

gaaderinge der RoomfcheGeeftelykheyd, dog die maar met haare trotze

en ongebondene gebaar niet te doen wilde hebben, of dat hy alleen mogt
bidden: waar op een Paap hem aanpakte, en riep: Daar is een ketter , ziet

doch , hoe men het hem aan de oogen zien kan , dat hy een ketter en bedrie-

ger is.' Waar op hy ook het volk ophitfte, dat zy hem of lteenigen of

verbranden zouden , dat ook aanftonds moogelyk wel gefchied , en 'er

niet een ftofje van den armen man zoude overgebleeven zyn , by al-

dien zommige verftandige zich hem niet aangenoomen hadden ; (Y)

maar de Paap was aanftonds van den Duyvel bezeeten , en grouwelyk
gekwelt geworden. Zoo heel licht was het toen ter tyd om een ketter

te werden , en zoo heel licht is het nu ook nog, wanneer iemand zig in.

't geringfte de weereld niet gelykvormig wil maaken.

2 . Baronius nu wil deczen yverigen Paap wel wat ontfchuldingen , en De yV*
zegd uytdrukkelyk, dat het met hem was gegaan , als met de groote gieken"

vleeshouwers honden , welke, wanneer ze zelfs ook bekende lieden in ^" 5

S

"

vreemde kleederen zien , haar dikmaals wel aanvallen. Maar, by aldien honden.

een ander het heylige Alwijlcrium by de honden vergeleek , zoo zoude

het licht ook niet zonder zonde afgeloopen zyn. Ondertuiïchen merkt

hy zeer wel aan , dat toen ter tyd (hy mogt flegts daar by gezet heb-

ben, altyd en doorgaands, onder alle Setfen) de ketters uyt zulke ken-

teekens waaren opgezogr geworden, wanneer iemand iets aandachtigsof vroome

vroom gedaan hadde. (*) De oorzaak hier van zullen we gaan toonen. v«k«°eft.

Fff f 3 De

(a) Genebrardus A. 1049. fb) Hottinger. H. E. cap. xi. p. 266. (c) Adam. Bremenf. 11.

c. 38. (*) Baronius A. MXXVI. n. s-
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Jót

r

Mc ^e Du yvel haddede Munnikken en Paapen in 't herte gegeeveri, dat zy

Mmi. toen ter ti'^
a^e ^c geene Manicheeërs noemden , welke met de gemee-

chs.rs ge. ne dwaalingen en ergerniflen derGeeftelykheid in alles niet overeen Hem-
den. Hier toe gaaven zy dan aan de domme yveraars dit kenteeken

,

dat ze daar alleen maar acht op zouden geeven: Wie maar het hoofd wat
liet hangen, treurig en wat diepzinnig daar uytzag, of die de Priefters m
alles met aanbad en eerbied bewees , die was heel gewis een Manichaer

,

dien zouden ze maar met een vry gemoed by de kop •vatten , en hem eemge

vreemde meeningen voorleggen , die m de gemeene boeken niet fionden : dan
zoude men terftond haare ketteryen wel vinden, en haar het vuur waardig
kennen. En deeze regtshandel naamen deeze booswigten met zeer Veele voor.

Zy gaaven by den goeden Keyzer Hendrik ettelyke lieden te Goflar aan,

als waaren zy Mamchaers, die zig dan daar over ontzette , dat 'er nog
zulke grouwelyke ketters in de weereld waaren , en hy liet ze terftond

aan den galg hangen. Het welk de Paapen nogmaals eenen brandende
yver voor het regtzinnige geloove roemden te zyn , op dat dit ketters

fchurft niet verder in eeren mocht, (d)

ofinaee» 3- Eeven zoo, ja noch veel erger, maakten zyhet te vooren in Vrank-

"rTtev^"- ry^> te Orleans, en elders , met zeer veele menfehen , van welke een
denzyn. zeeker Schryver het volgende verhaald, die het zelfs gezien heeft, maar

die echter de zaak heel eenzydig voordraagt , op dat hy en de rechtge-

loovige yveraars by hunne eere mogten blyven. Alhoewel men zich
daar over verwonderen moet , dat ook de andere gemeene Kerkelyke
Hiftorien, welke anders den grouwel der verwoeftinge wel erkennen,

zich echter noch al in zulke Hiftorien , met de valfche Kerken ge-

lyk ftellen , alleen maar , op dat het 'er in geene eeuwe altoos aan ket-

ters ontbreeken mogt. Daar dog, in 't algemeen , uyt de overeenkoo-
minge der Hiftorie, heel wel te zien is , hoe men, in de bedurvene ty-

den, niet eens eygentlyk na ketters behoeft te zoeken, doordien deGe-
meentens zelve alomme door en door met dwaalingen aangeftooken zyn
geweeft: en hoe dat hier en teegen, in die tyden , daar 'er noch al vry
veel goeds overig was , veele wel van den rechten weg des leevens waa-
ren afgeweeken, maar, dat ook met eene veele driftige yveraars alles na
haaren eygenen zin hadden willen fchikken , en daar door andere voor

waarom-er dwaalende hebben aangezien. Van waar 'er , in de eerfte vyf eeuwen*
indeeerite

. in 11 J

«uwen en daar na, in de twee laatite zoo veele ketters aangegceven wierden,
Krsge" daar 'er hier teegen , in de andere eeuwen , zeer weynige aangemerkt zyn.
weei zyn.

j) g w [[ net iemand de nalaatige Leeraars zelfs toefchryven , die beden-

ke veel eer, dat het woeden der Paapen zelfs, teegen de waarheid, nooyt
heeviger is geweeft.

Eeneket- 4- -Maar, om nu op de zaake zelfs te koomen , Zoo fpreekt degedag-
«rfche fe Schryver aldus: In 't Jaar 1017. is'er in Vrankryk eene rouwe en

ongewoone ketterye ontdekt geworden , die al wel lang verborgen was ge-

weeft , dog die 'er veele in de blmdheyd heeft geftooken. Deeze was dan van
eene Italiaanfche Vrouwe voortgekoomen , die geheel vol Duyvelen was,
en die met alleen gemeene , maar ook geleerde uyt de Geeftelykheid heeft ver-

voerd. Onder deeze nu waaren twee aartsketters geweeft , uyt het Mini-
fterium te Orleans, naamelyk, Heribertus en Lifojus , die de voornaam-

ften aan 't Hof'te eerder bedroogen hadden , om dat zy zich niet aan '/ alge-

meenegeloove hadden gehouden. Eyndelyk waren zy door eenen Priejler by den
Prefident verraaden, daar de Kooning het booven gedagte Concilium aan*

gefield hadde. Waar by beyde deeze lieden een heerlyk getuygenis weegens

haart

{d) Hermannus Contra&us A. MLIÏ.
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haart Godzaaligheyd hebbtn behouden , maar door dien zy heel vafi op haar Ja:r "•

gevoelen bleevenftaan, zoo zynze verdoemt , en leevendig met elf andere

verbrandgeworden, {e) Waar op het 'er ook in andere landen over de Mjni_

getuygen der waarheyd heel fcherp toeging , welke men alle te zaamen chx"-

Alamchaers noemde , en befchuldigde, dat ze verwierpen , den Doop,
het teeken van 't kruys , de Kerken , de eere van de Heylïgen , den
echt , en het vleefch eeten , waar toe ook eenige de leere van de God-
heid Chrifti zetten, en Sandiv.s haar daarom voor Arriaanen aangeeven

wil, .die ook, ten minften, de afgodifche uytdrukkingen van 't Godde-
lyke Weezen niet toegedaan hebben: diergelyke lieden 'er te Toledo, en

ook in 't Wefitn heel veel verbrand zyn geworden, (ƒ) Dit niet teegen-

flaande zoo zyn 'er echter nog al meer van overgebleeven , welke zich

fteeds heymelyk hier en daar opgehouden hebben : (gj die geene tot een

waarfchouwinge , welke zich altyd beroemen , hoe zy deeze en geene

ketterye tot den grond toe hebben uytgeioeyt. Doch hoe gereed de

Roomfche Geeftelykheyd met den ketter-tytel is geweeft , zulks hebben

wy hier booven in 't eer/Ie hoofdjluk al gezien, daar zy den goeden Key- £<>*£

zer, Hendrik de vierde, niet anders als vooreen aartsketter uytfcholden, word rot

alle zyne vrienden Henriciaanen 3 ketters en fcheurzieke,en den nieuwen i."aTt
8*"

Paus, Guübertus ,met minder een Patriarch der ketters noemden. Waar
mecde dan die naam alleen tot een fpot en gelag by de Hoovelingen ge-

maakt wierd. Eeven gelyk als op het zeggen van den Paus ook niemand
geloofde, dat die Pnefters Nicolaiieu waaren , welke in den echt leef-

den, zoo als men aan hen wilde wys niaaken.

5. Na deeze mochten nu de overige ook wel meer waarheyd beken- r)«icertt«

nen, welke verkettert wierden. Maar de Geeflclykheyd heeft, tor op m.
'

deeze uure, altoos die lift gebruykt,dat zy by alle zulke ftrydigheeden,

de zaaken zelfs gaarne voorby heeft gegaan , welke de praci)ke en het

leeven der leere aangaan. Hier teegen heeft zy zulke lieden op andere

befpiegelende onnutte vraagen en woorde-twifteryen gevoert , en daar

meedc altcos zoo goed als gewonne fpel gehad, wanneer zy daar meede
eene ftellinge van haar konden uytlokken, die in h.iaren kraam nier goed

geweeft was. Alzoo ging het op deezen tyd met eenen zeekeren Rofce- Ror«ünu'

linnsj in Franh yk y in 't jaar 1094. die, zonder twyfVel, de bcdorven-

heyd der Geeftelykheyd wel zag, maar die op de vraage van de Dne-
eemgheyd ,-uyt de termen van deSchoolc gehaalt, geantwoord hadde,cn

en daarom verworpen wierd , dewyl hy alzoo befloot : Wanneer 'er in

God drie perzoonen zyn, en doch maar een eenige zaak , en nier drie,

een ieder voor zich : zoo volgt dan daar uyt , dat de Vader en de H.
Geeft ook Menfch zyn geworden. De zoo zeer geroemde Anshehmis

wilde nu deezen man uyt zyne dwaalingen helpen , en wees hem blood

en alleen op het gezag der Kerken, (of, gelyk wy nu fpreeken , op de

Symbolijche Boeken, Confifloricn, antwoorden der Faculteyten en het//.

hh'i'flerium:) (hj daar meede wilde zig echter zyn geweeren niet laa-

ten [tillen , tot dat hem een ander met ftrafïen moeft dreygen , die

doch te gelyk ook beloofde , dat de Heylige Moeder , de Kerke ,

hem zoude helpen, zoo wanneer hy het opentlyk herriep. (;) Doch
't welke hy echter bezwaarlyk gedaan heeft , maar na vermoeden , ge-

muurt , of elders opgeflooten geworden is. Men vind evenwel geen

ver-

CO Glabcr Rudolph. 1 1 1 . c. 8. (f) Fragmenta Hiftor. Aquitan. ap. Baron. A. MX VII. n. ƒ.

Aöa Synodi Aurcliani ap. Dacher. To. 1 1. p. 670. (5) Petrus de Marca in Hiftor. Bearni

(/;) Anshclmus prcsf.Lib.de Incarnat. verbi. («) Ivo Epüt. 7.
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jawM. verdere narichtinge van hem , als dat Abelardits zyn leerling ge-

weeft zoude zyn , van welken in 't twaalfde Boek meerder zal gezegd

werden.
Af^oderyc <$ . Door dien dan nu de Mis-Priefters zoo veel fchrikkelyke Afgode-

TOtidmMi. rye met het Avondmaal bedreeven, zoo vond men 'er eenige , die haar

hier in teegenfpraaken. Want zy maakten het zoo grof, dat zy opent-

lyk, op de Synoden, vaft fielden: Dat, in de MilTe, het lichaam Chri-

fti, waarachtiglyk , en, na de vyf uytterlyke zinnen , van den Priefter

gevoelt ,
gebrooken , en van de tanden geichcurt en gebeeten wierd. (T)

Niet anders als 'er nu nog altyd , by de gewaande Rechtgeloovige , de

grouwelykfte afgoderye, en de grootfte Caperna'tfmus heerfcht , daar zy

alles by opzetten, en meenen,dat het heylige vleefeh alle haare grouwe-

len van haar weeder zal afncemen , het welke de naafte weg tot de God-

sirydovcr verzaakinge is. Wat nu aangaat haaren ftryd daar over, zoo begon de-

maV°"
d " ze ^ve a ^ mee ft in de achtfte eeuwe, van de beelden ftryd af, en ze wierd

hier na altyd, inzonderheyd van Bertram en Scotus, verder voortgezet,

tot dat eyndelyk de afgoderye dcrlranfiiibjlantiatie ,op de gedachte wy-

b a
- ze, op het hoogde fteeg. Daar tcegen ftont dan Berengarttts , een Aarts-

nuszyn diaken te Anjou , op, een leerling van Fulbertus , zynde een man van
groote vroomheid en geleertheid ,(/) gelyk als hem de eenzydigeSchry-

vers zelfs daar over roemen, dat de weereld zig over hem heeft verwon-

derd, dewyle hy het ge!oove,op het naaufte heeft bezeeten. (tn) Waar-
om ze dan ook verklaaren, dat 'er niemand, op het Synode te Rome , tee-

gen hem op mogt , of, in 't Woorden-twiften, by koomen.(V) Niette
min noemden hem de Papillen, uyt grooten haat , een toovenaar , op-

fnyer, en lichtvaardig man , en ze weeten hem anders , als een ketter ,

niet verachtelyk genoeg te handelen , byzonder in hunne fchriften tee-

L«re. gen hem. (o) Zyne leere zoude nu deeze zyn geweeft, dat hy detrans-

Jübjlantïatie of de weezendlijke veranderinge van het brood en den wyn
in Chrifti lichaam en bloed

,
geloochcnt zoude hebben: dog daar by toe-

gegeeven, dat aan de Geloovige, met het brood en den wyn , te gelijk

ook het lichaam en bloed van Chriftus wierd gegeeven. (p) Deeze pun-
Teeder- ten hitften hem ook waarlijk den gantfehen zwerm der Geeftelijkheid op
ruepmge.

denhals, die ook dikmaals zoo grouwelijk op hem toezette , dat hy,
uyt vreeze, die leere wecderriep, alhoewel zijne aanhangers daarom in 't

minfte niet en zwichteden. (V) In het tweede Concilium te Rome , in 't

Jaar 1059, en hier na in 't derde en vierde, in de Jaaren 1078 en 1079,
heeft hy zyn getuygenis moeten afzweeren, dewyl men hem metdegrou-
welykfte dood dreygde te ftraffen, gelyk als hy hier na ook bekende .-al-

hoewel de Papiften meer geruchts daar van maaken , als 'er in der daad
wel waarheid aan geweeft is. (f) Dog de formulieren waaren zeer dub-
belzinnig, zoo dat hy 'er wel het befte by zig zelfs uyt denkenmogt,^;
en hy, van zijn geweeten geperft, wel haaft weeder, daar na , gelyk te

voeren , leerde.

zyngetuy. 7. Maar, dat het hem om deeze meening niet alleen te doen is gc-

^TdT~ weeft, zulks ziet men klaar uyt zyn eyge bökentenis , daar hy de Geefie-

lykheid
lleeftc-

lykhcid

ik) Ap. Baronium Anti. MLIX. (/) Platina in Joh. xi. Fafcic. Temp. p. 73- ('») Hüde-
bertus ap. Guilielmum Malmcsburienfim lib. 111. («) Leo Ollicnf. 111. cap. 33- Ado. Ba-
ron. Dachcrius. Mabillonitis. (o) Lanfrancus. Guitmundns. Albcricus. Afcelinus. Guido.
Arctinus. Addmannus. (/>) Epilt. eju 1

; ad Richardum To. 11. Dachcrii p. fio. (^) Fafcic.

Temp. p. 73. Platina in Nicoten [II. Balxus Cent. 11. pag. 147. Wilhelm. Malmesbur. J. c.

(r) Bercngarius ap. Mabilloniuni Tom. 11, Analecl. psg. 469. (/) Ap. Gratianum. Ego. Bo-
rengarius Dift". 2,. de Confecr.
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Jykheid eene Gemeente der booze , eene d^aaze verzaamelinge , en den (loei £t

ar

N

"

van den Paus , een zeetel des Satans noemde, (t) En dat verdroot de Regt-
geloovige zoo zeer, dat zy zig opentiyk beklaagden,^ 'er zoo grofnog
geen ketter geweefl ®>as 3 die den Paus zoogrouiïelyk uytgefcholden , en zul-

ke godslajlerwgen voortgebregt hadde , zy hadden alle nog voor de heylige

kerke (of het Minifterinm) gevreejl. (u) Daarom fmeeten zy hem ook
in de gevangenis, en handelden hem zeer hart. Hy fturf echterin 't Jaar

109 1 , in zijne eenmaal gedaane belydenis, en achtte het niet, of hem de
Heeren Geeftelyke onder'tgalgenveld,of opGods akker begroeven. Ge-
noeg , dat hy zijn hertegrond geopenbaard , en teegens haare grouwelen

getuygd hadde. Het is ook een teeken, dat hy haar te kloek is geweeft,

door dien zy hem dog ten laatften wel met vreede moeften laaten , en

met met hem , gelijk met andere zijns gelijken , al zoo terftont na het

vuur zig dorften haaften. Maar, of deeze Berengarius al dezelve is ge-

weeft, welken Jo. Gerfon voor een leerling van Abelardus aangeeft, zulks

komt hier niet te pas om te onderzoeken : licht komt het in de volgen-

de eeuwe, by deezen man wel voor. Verders is het gewis, dat ze hem
wel ongemoeyt zouden gelaaten hebben , by aldien hy maar zulk

een geloofs punt in haare Godgeleertheid niet opgevat hadde , dat haar

zoo veel gelds in de Miffen inbragt. Want diergelijke dingen , welke

teegen de voordeden en het belang der Godgeleerde aangaan , konnen

zy nog minder lyden , als wel iets anders. En, al wie, tot een voor-

beeld, de vetre toevallen by de biegte, het trouwen , de begraafFenis

,

doop, enz. in twyffel trekken wil , die mag zig tot den ketters tytel

maar by tyds , zelfs ook ten huydigen daage , gereed maaken. Aange-

zien het hier in, gelijk ook in alles, een volle overeenkoominge tuflchen

de oude en nieuwe yveraars geeft: het zijn wel andere perzoonen, maar
het is dog een en het zelve fpel.

(/) Lanfrancuscont.Bercngariumap.Baronium A.MLIX. m.if. (») Idem ibid.

Eynde van 't elfde Boek.

LDeeL Gggg HET
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HET TWAALFDE BOEK.
Van de aanmerkelijkfte Kerkelijke Gefchiedenifïèn in

de twaalfde Eeuwe.

IlcnricuS

de V.

len.

Siryd mtt
den Paus.

HET EERSTE HOOFDSTUK.
Van den uytterlyken toeftand der Kerken tn *t algemeen.

§. i.

Et begin van deeze eeuwe hebben \vy hier booven , by de
dood van Keyzer Hendrik de vierde , nu al gezien , na

welkers dood , zyn zoon , Hendrik de vyfde , die hy niet

anders als zynen Abfolon noemde, (a) het Ryk ten vol-

len in nam , dog die weegens de fchrikkelyke ontrouwe
teegens zyn eyge vader begaan , heel weynig ruft of ver-

7 neftnf- genoegi ng ^aar ^y badde. Alhoewel hem de Paapen tot zulke dingen
wel veel meer vervoert moogen gehad hebben , gelyk zy anders alle , en
ook zelfs de fterkfte plichten, pleegen te vernietigen , zoo wanneer het

haar belang meede brengt, onder den fchyn van gehoorzaamheid. Maar,
dat zulke dingen niet lang duuren, en wel inzonderheid, eene diergely-

ke vriendfehap , daar een iedere partye maar alleen op zig zelve ziet ,

zulks zag men aan den Paus Pafchahs de tweede , en deezen Keyzer wel.

Want naauwelyks hadde deeze zig in het Ryk vaft gezet , of hy begeer-

de van den Paus de krooninge, en ook, te gelyk hetjus inveftitura we-
derom, of, de Bisdommen* Abdyen en Prelaaijchappen te begeeven ,dat

de Keyzers van den tyd van Keyzer Kaarel de groote af hadden gehad.

Hier kantte zig de Paus met alle magt teegen , en was al voort met zy-

nen ban gereed , hy maakte zig ook tot eenen oorlog met de nabuurige

Vorften vaardig, welke hy met eede , teegen den Keyzer , aan zig vet'

bond. Want hy hadde den geeft van Gregorius de xeevende, en van Ur-
banus , gelyk als ingezoogen , zoo als een zeeker Schryver fpreekt. (b~)

De Keyzer kwam ondertuflehen met eenheyrin/<£<z//eaan,in'tjaarïni,

en na lang woorden-twiften , trok hy in Rome , en fprak met den Paus
van de voorhanden zynde ftrydigheeden , na dat hy hem de ftinkende

voeten gekuft hadde. Maar, dewyle hy aan alle teekens wel merkte, dat

de Paus eenige boozen handel in den zin hadde, en zoo onbefchaamt de
zwaarfte voorwaarden van hem eyfehterzoo winkte hy by tyds zynezol-
daatentoe, dat zy zig van den Paus zouden verzeekeren. Maar zync
rotgezellen en daar onder de Biflchop Leo , ontfnapten, verkleed zynde,

daar uyt , en maakten in de ftad allarm , zoo dat alle de Duytfche in de ftad op
eene nagt vermoord wierden. Daar op ging het fchermutzelen eerft ter deege

aan, daar dan de Paapen over al de voorfte waaren , en veel bloed hiel-

pen vergieten. Zy gaaven ook den Keyzer zelfs een houw over 't aan-

gezigt, en hadden hem gaarne omgebragt, by aldien Graaf Ott o van Mi-
laan niet voor hem getreeden was, dien zy echter aan ftukken hieuwen,

en op de ftraat voor de honden wierpen. Dog de Keyzer hield egter de

Paus en veele van zijn zoort, in beflag, tot dat hy eyndelijk leerde zoe-

ter

(<*) Epift. Hcnrici iv. in vita ejus p. 396 ap. Urftifium. (b) Antonitius.

Aankomft
in Italië.

Bloedbad
te Rome.
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Iter zingen, en hem opentlyk, voor alle de Vorften , en het volk , het }"
z
'^

k recht van inveftiture of inzettinge , overliet , en den Keyzer kroonde.

[Waar op hy het Avondmaal in de Kerke van St. Pieter hield, ende hcftie

j met den Keyzer deelde, (dewyl hy geen grooter afgod hadde ,) en ook
• den vloek hier by voegde, dat, wie dit verbond brak , die eeven zoo
Ivan Chriftus en Gods üyke afgefcheyden zoude zyn. (f)

2. Dit mag nu wel nogmaals een ftukje van Petnis zwaard zyn, dat ^ft«ie«

gaarne uyt en in gaat , by deezen aart van Geeftelykheid , die het vech- ««fu-

ten met mond en hand gewoon zyn. Waar by men wel lagchen moet
)U,e '

over de zinryke uytvindingen , waar meede de liefhebbers der Pauflely-

ke heyligheid deeze hiftorie bewimpelen , by aldien zy de woorden der

Schrift niet recht lafterlyk misbruykten. De eene zeyde, dat de Keyzer
op dien tyd voor Jacob gefpeelt hadde, en tot den Paus , als zynen En-
gel, gezegd: Ik laate u niet gaan (naamentlyk uyt het beflag) voor dat

gy my zeegent {of, voor dat gy my het recht der voorige Keyzers wee-
dcr geeft.) (d) Een ander merkt aan , dat het aan den Paus , gelyk aan

Chriftus Steedehouder , vervult geworden is , 't geene Chriftus van zig

gezegt heeft : hy zal aan de Heydenen overgeleevert werden, (e) De
Biflchop van Tufcuhm noemde hem opentlyk den gebondenen van Jefus

Chriftus, en vermaande de andere Paapen, dat ze dog ook meede zouden
Jyden, dewyle een lid van Chriftus , ja haar gantfche hoofd , leed, en
een groote wonde gekreegen hadde.;'/) Andere huyldenen fchreeuwden ,

dat de geheele Geeftelykheid neevens haare waarde, in beflag zat, en dat

het heylige Mimjlerivm op het uytterfte was befchimpt: (V) en wat 'er

van diergelyke zaaken meer was. Maar, zoo fchrikkelyk als de Paus zig

met beloften fterk gemaakt hadde , zoo ras en lichtvaardig brak hy alle

eeden en verbonden , waar by de goede Keyzer zig wel indachtig mocht
maaken , hoe het zynen vader al behaagt mogt hebben , als hy tcegens

hem ook eedbreukig was geworden; dewyle hy by de Priefterfchap zelfs

niet eens eene Heydenfche trouwe vond , die echter aan andere daar in

een voorbeeld moeit zeeven. Daar meede pin" het nu in 't korte al-

dus: Zoo dra als de Keyzer , in 't Jaar 1 1 16 , uyt Itahe te rugge was ge- r> c«fte-

trokken, begonden de Paapen fchnkkelijk teegen hem te fchelden , en ^«"t «d

pakten ook Pajchalis zelfs aan , waarom hy van de kerke zoo veel weg- £"*""

gegeeven hadde. Deeze zag het ook wel , zoo dra als hy zyn adem wee-

der wat ruymer kon haaien, en hing daarom zyn geweeten , metdezwaa-
re gedaane eed, aan den fpyker , en hield een Cuncdium in 't hateraan.

Daar dan de goddelooze Geeftelykheid alle dit verbond en beloften van

den Paus , veroordeelde , en van geen waarde verklaarde te zijn , en dar

,

gelyk zy Godslafterlyk daar by fielden, volgens het oordeel van den H.
Geeft zelfs. Ja zy deeden dit verdrag van Pafchabs in den ban , en hy
zelfs herriep dat ook weeder opentlyk. Maar door dien de wraakgierige

Paapen daar meede nog al geen genoegen hadden (welke voor de vryheid

der kerken, als rechtgeloovige, yverden, gelijk als een zeeker Schryver

daar van roemt,) (h) zoo kwaamen zy weeder te Vienne te zaamen,en ««!«»

deeden den Keyzer in den ban, noemden hem een Judas, een verrader, hcit«-

en kerken-roover , verwenfehten en vermaledyden hem met alle de zyne, &£*».<

en zy fchreeven ook alle (gelyk zy daar in ftelden) dat de H. Geeft het

Gggg 2 haar

(c) Sigebertns An. MCXI. Petrus Diaconus Chron. Caffin iv. cap. 37. Urfpcrgenf. Vin-
centius xxvi. Spec. cap. 10. Antoninus. Hcnr. de Hervordia. {d) Urfpergeni. (c) Aéta
ap. Petrum Diacön. 11. cap. 4. (ƒ) Epni. ad Papyrium Maiïönium ad Ivonem & ap.

Daronium Ann. MCXI. n. 13. (g) Petrus Diaconus. (h) Baron. Anii. MCXII.
n. 12.
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604 KEKKELYKE XII. Boek.
j

haar in de pen infprak, dat de wveftiture , zoo die van Leeken gefchiedj

eene ketcerye was. (1)

3. Dit alles verdroot den Keyzer zoo zeer , dat hy met zyn leeger

aanftonds weeder na Rome optrok , en dewyle ondertufTchen tafchaiis ,

zonder tvvyfFel met angft, en een boos geweeten, gefturven, en Gelajïus

hier teegen, door eyge magt der Geeftehjke verkooren was > zoo zette

hy deezen Paus af, en maakte den Aartsbiiïchop van Brachara , Mauri-

tius, tot Paus : maar die ving aan , den ban teegens hem weeder op te

zoeken , en de Vuytfche tot muyterye teegens hem aan te porren , dog
hy fturf kort daar na, daar dan Calixtus de tweede, den tergen Paus wel

haalt om verre wierp , door dien de Noormannen hem groote byftand dee-

den: en , nademaal de Keyzer, door zoo veel onruft der Pauzen , ook
moedeen gedwee gemaakt wierd, zoo liet hy zig eyndelijk , door be-

middelaars, en den Legaat van den Paus, Lampertus , tot een verdrag

beweegen, daar in hy de wveftiture der Geeftehjke ampten , op detVia-
menkomft te iVorms , in 't Jaar 1122 , overgaf. Want ondertufTchen

hadden hem ook de Saxen zeer veel te doen gemaakt, daar dan Albertui

van Mentz, , die te vooren ook Hendnk zelfs teegen zynen vader opge-
hitft hadde, Lotharius nu teegen hem opmaakte , alzoo , dat het , ^by

Mentz, tot een bloedige flag kwam, en deeze van den Keyzer overwon-
nen wierd, en echter nog al vergiffenis kreeg, maar nogtans, door 't aan-

ftooken van de Paapen, nog eens weederipaanig wierd, en den Keyzer
groote fchaade aan deed. 'lot dat hy eyndelyk, in 't Jaar 1125 , in de

Neederlanden fturf. (k) Anders mag deeze Keyzer waarlyk van een ondeu-

gend gemoed , en ook byzonder zeer eer- en geld-gierig geweeft zyn.

Dit wyzen zyne bedryven teegen zyn eyge vader wel uyt , als ook zyn
houwelijk, daar hy Mathddis, een oud wyf, maar om haar geld genoo-

men heeft, (f) desgelyks ook, onder andere, zyne ongerymde dmgen

,

waar meede hy zig zomwylen te fchande gemaakt heeft. Alzoo wees hy
eens aan de Poolfche Gezanten zyn groote fchat,en als een van haar zyn
gierigheid daar by aanmerkte, zynen ring van de vinger trok, en by
de andere goude klompen wierp , om hem daar door te befpotten , zoo
zeyde de Keyzer nog daar op , uyt groote begeerte , Ik danke u ! waar
door men hier na zyne gantfche/tf/»//^, tot fpot, Ik danke 11, genoemt
heeft. Uyt dit Haaltje nu is het overige Chriltendom van deeze Regen-
ten heel klaar te zien , wanneer Lotharius zoo dikmaals teegen zynen
rechten Heer weederfpannig was , en 'er anders niet als grouwelen voor
vielen. Gelyk als 'er dan ook, in deeze en de overige bedurvene tvden

gantfch niets goeds, zoo wel onder de Geeftehjke, als Weereldlijke(zoo

als men die noemt) te vinden was.

4. De eerzucht nu dreef Lotharius zood^anig aan, dat hyal by'tleeven

van Hendrik, Keyzer wilde werden. En na zyn dood , drukte hy niet

alleen zyne nakoomelingen zeer, daar hy heel kwaalyk aan deed,fchoon

de Papiftm dat goed noemden , maar hy maakte zig ook den Paus tot

een vriend, die hem dan ook, in deeze , en andere ondeugden , be-

hulpzaam was, en verfterkte. Want als 'er nog een andere , genaamd
Conradus , Hertog van Swaaben, uyt dezelve eergierigheyd,nadekroon

ftond , en zich van den Mdaanfche Aartsbiffchop liet kroonen , zoo
blixemde de Paus Hononus teegens den Aartsbijfchop grouwelyk , zette

hem
U) Vita Gothfridi ap. Surium & Baron. 1. c. fi. 13. (k) Vid. Otto Frifingenf. 1. c. 10. ff.

Urfpergcnf. pag. 271. Cramius v. Sax. c. 20. leq. Aventinus v. p. 472. Paulus Langius Chron.
Ciz. An. MCXV. Petrus Diaconus Cufpinianus in Vita. Nauclcrus gen. 37. Sigonius ix. Ann.
11 12. BrotutEus 1. c. 17. Chronicon M. Belg. pag. 15-5-. (/) Urfpergenf. & ex eo Cranzius v.'

c 3f-
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hem af, en deed Conradus 'm den ban , dat toen ter tvd een recht hond- ]»* te-

werk voor de Paufen was. Waar over deeze dan van alle man verlaaten
t0"MCC-

wierdj maar Lotharius gaf den Paus goede woorden, en hy wierd,door uto«fö
het voorbidden van Bernhardus, met hem verzoent , die zich ook veel iaul

den

beeter met zyn kloofter had moogen bemoeyen, als dathy den Keyzer,
dit als een onrechtvaardigen eyfch verweet , wanneer hy het recht der ïn-
veftiture weeder van den Paus afvorderde. Hier op deed nu de Keyzer ^ &
aan den Paus, tot dankbaarheyd , alles , wat hy , om zoo te fpreeken, guüSL
uyt zyne oogen leezen konde , zoo dat de Paapen en Munmkken zich
van zyn eenvoudig bygelooVe heel wel bedienden, en een ontallyk geld
en andere goederen, van hem trokken. Om welke reede zy hem ook
zeer pryzen, om dathy tot het belang der kerken zeer geneegen is geweeft
(Eccle/iajiicojuri devotus , zegd het Chromcon magnum Belgicum.) Boo-
ven dit alles hielp hy ook den Paus Innocentius de tweede, navolger van
Honoruis , teegen den Teegen-Paus (Antipapa) Anacletns , en den mag-
tigen Heer in Apulie , Rogerins. Dog wie kan de v/yde mouwen en kat>
pen van deeze lieden vullen ? De goede Keyzer deed zig , door zyne
eygene goedwilligheid , verdriet genoeg aan. Hy hadde het Landfchap ^a
van Apulie, dat hy ingenoomen hadde, aan den Graaf Reinout gefchon- ™*L
ken. Dit verdroot den Paus, die het gaarne zelfs, of ten minften eeni°-

&epl"gt

recht daar op gehad hadde. Hy twiftte dan daar over zoo lang, totdat
de Keyzer zoo goed was , dat hy hem by de overgifte van het Leen

,

ook meede aan 't Vaandel liet taften , dat de Graaf daar by wierd over
gegeeven

,
om daar meede te bewyzen , dat de Paus daar ook recht aan

hadde. Ja de Geeftelykheid misbruykte des Keyzers goedheyd zoo crro f,

datzy hemopentIyk,in'tP^/v^ Paleys, lieten afmaaien, hoe hy voor E„ <M.

den Paus , by zyne krooninge, knielde , waar by zy deeze verfen ftel-
khm * x

den:

Rex venit ante fores , jurans prins ttrbis honores,
Poji homo ft Papa, jumit quo dante coronam.

Dat is :

De Keyzer heeft zich by den Paus aangegeeven , en voor eer/l etnen eed
moeten zweeren, dat hy de Romeynen by haare oude voorrechten wil-
de laaten. En daar op was hy desPans leenheer geworden (want dat
heette teen ter tyd homo, doch 't Welke alleen op de Landen van
Mathddis aangezien was) en hy hadde van hem de kroon om fangen.

Gelyk als ze dan ook veel ydelen roem daar Van gemaakt hebben , dat
de Keyzer, te Luttich , den Paus het paard geleyd heeft, gelyk een
ftalknegt, en zyne Heyligheid, gelyk als op de armen, op het Slot ge-
draagen heeft, (m) In zyne te rugge komft fturf hy onvoor»iens"by
Trente, in een klein boere hutje, zonder twyffel van een Italiaans zopje,
dat dan de peft moeft heeten. (V) Daar door hy dan ook ervaaren heeft
wat voor eene dwaasheyd het , zelfs ook na het vernuft , is , zoo heet
naar eere te zyn , waar onder een oneyndelyken laft en verdriet verbor-
gen legd. (oj Insgelyksook hoe het zyn ziel niets altoos geholpen heeft,
dat hy de Geeftelyke nog zoo zeer heeft geliefkooft , dewyle zy, eeven
zoo weynig als hy, den weg tot het rechte leeven wiften, daar ze egter
zoo veele goede werken van hem roemden , naamelyk, hoe hy daage-
lyks drie Miflen na malkanderen gehoort , en de Priefters voor zyne va-
ders gehouden heeft. (0) enz.

Gggg 3 e

(?) Sugerius in Vita Ludovici ap. Baron. A.MCXXXI. n. 7. Radevicus ut. c 10 (»)Ottó
Jrifingenf. in. c. 17. & de Fnd. 1. c. 16. Nauclerns gen. 38. Culpinianus Urfperg. Aventinus
vi. p. 492. Cranz. vi. Sax. c. 1. Sigonius 1. c. Aen. 1126. («) Petrus Diaconus. Chron. CalT.
T,IV. C. I2J.
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j«rMc. ^ Maar , daar wierd de voorgenoemde Conradus ook nog verkoo-
c'onrjdus' zen, en dat in 't byzyn van de Paujfelyke Nuntius , Theodoricus. Niet

te min handelde de Paus lnnocentius de tweede recht lichtvaardig met

«n'a
°°k nem - EJy me^ het niet alleen met Rrger , Hertog v&nApulie , dienhy

Paus gc Apulie, met den Kooninglyken tytel, vereert hadde , maar hy verfterkte
p "sc

' ook den weederfpannigen Hertog , He»dnk van Beyeren , met geld en

volk, teegen den Keyzer, alleen maar, op dat deeze daardoor aan Ita-

lië niet meer denken mogt, nog toezien, wat huys de Paus daar in hield

,

n or Hen- door dien de Swaaben toen ter tyd zeer magtig waaren. Deeze Hendrik

pon*. onthield den Keyzer, op des Paus begeeren , des Ryks infignia , welke

hy van zynen zwaager, Lotharuts , in bewaaringe hadde, onaangezien

men niets aan hem te laaken wift. Gelyk als dan een oud Schryver ook
zegd : Indien de Pausgezinde maar een vinger breed aan hem te laaken

hadden iveeten te vinden, zoo zouden zy daar ivel veelt ellen van gemaakt
hebben, (p) Daar moeft nu de Keyzer , met deezen Hendrik , die men
den trotzen noemde, en hier na met zynen Broeder, Guelfus , tot etnen

oorfprong flag koomen, door dien de Paus haar altyd hulpe toe zond: en by deezen
f/nen

11

^- grouwelyken kryg , ontftonden die beyde naamen van de Guelfcn en Gi-
beUinen.

(,ellinen , daar de eerfte de Pausgezinden ,en de laatfte de Keyzerlyke par-'

tye , langen tyd hier na beteekenden, doordiende vyandfehap , en het

vechten en moorden , tulTchen beyden , inzonderheyd in Italië, geduu-

rig hier na geduurt heeft. Want de vreemde natten hadden , in den flag

by Weinsperg , gehoort , hoe de Beyerfche gefchreeuwt hadden
;

hier

Welf! En de Svjaaben: hier JFiebltng,oï Giblingen! dewyl naamelyk de

Keyzer in een Sw&abifch Dorp, genaamd IVeiblingen , geboorenwas. (c[)

En aile deeze vyandfehappen heeft hier na Gregorius de neegende , en an-

dere, in Italië zoo zeer vermeerdert , dat 'er geen Stad , ja zelfs geen

Buurman, voor den ander zeeker was , gelyk als de Schryvers de jam-

Pkhëid"
ren °°k n 'et gcnoe§ beklaagen konnen. Daar ook de Paufen , en by-

detp'au- zonder dat grouwelyke gedropt , Bomfacius de achtfte , de Keyzerlyke

zoo zeer vervolgde, dat veele voornaame gedachten in de wouden , en

naar de zeekullen toe weeken , om haaren grouwelyken toorn te ontgaan,

Ondertuflchen , als de Keyzer zyne vyanden verflaagen , en zy haaren

loon, voor haare dienden aan den Paus, ontfangen hadden, zoobedagt
de Geeftelykheyd een andere weg , om den Keyzer van haar af te hou-

optogt den, en te verzwakken. Daarom fchiktcn zy Bernhardus aan hem, die

heyi,ge
hem daar toe bepraatte, dat hy het Kruys aannam , gelyk men het toen

Land
' noemde, of, een tocht na'tHeylige Land teegen de Turken met 200000

man deed. Onaangezien hem te vooren de Roomfche Raad genoodigd
hadde, om te Rome te koomen , om zyn recht in te neemen , na dat

Paus Evgemus , in 't Jaar 1x4.7. m Vrankryk geweeken was. Maar hy
kreeg aldaar, van den Sultan, eene fchrikkelyke neederlaage , en kwam,
na drie jaaren, weeder te rugge, na dat hy geleerd hadde , wat 'er van

komt, wanneer men zig van de bednegelyke Geeftelykheid by de neus

laat omleyden. (rj Kort daar na fturf hy, in 't Jaar 1152. heel onvoor-

ziens , zoo dat men t'eenemaal meende , dat de Italiaanen, en byzonder

Roger, des Paus goede vrienden, hemeen papje gekookt hadden. En
al-

(p) Feüx Fabcr lib. i. p. 96. Idem & Hermannus yEdituus Chron. Nauclerns gen. 32. & 3S.

Bartolus lib.de Gibellinis & Gueltïs. Panormitanus in c.Lucianis & Pifanus de rcltit. Cufpin.&c.

Antonius in Chron. lit. 17- c. 8. Cromerus vi 1 1. p. 218. Cranzius vin. Sax. c. 8. 22. & Merr.
vut. c. 1. Sleidanus ad Cominxum. Conring. de Fin. Imp. p. 806. (r) Otco Frifing. I.c. 39.

Wilh. Tyrias x. c. 22. (s) Gotfr. Viterbienlis. Chr. p. 17. Cranzius vi. c. 8. Otco Frifingenf.

vn.c.22.&de Frid. 1. c.22. Nauclerus gen. 38.P.817. Aventinus nx. p. 499. Sigonius II. An.
1138. Chron. Wein^artenfc. Albert.Scadeniis.
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alzoo is ook deeze Keyzer ,een rechte bal, niet van 't geluk , gelyk als de £",$£
Heydenen fpreeken , maar van de Roomfche Geeftelykhcid , geweeft ,

met welke zy na alle haare moedwilligheid , regtfchaapen gefpeelt heb-

ben.

6. Byna eeven zoo ging het ook al met zynen navolger , en Sufters- Fridencoi

zoon, Fredrik de eerfte , die men maar <^yEnobarbus t of BarbaroJJa^vzn Jóff"
ba*

weegen zynen rooden baard en hair , noemde. Deeze Keyzer dan ,

wierd van vrienden, envyanden, weegens zyne veelvuldige natuurelyke

goede gaaven zeer geroemd. (?} Men verhaalt ookveelebraavebedryven
van hem , daar uyt ik nu maar de voornaamfte alhier zal ter needer Hel-

len , welke ons oogmerk wel het meefte raaken : het overige hebben al

oude Schryvers in eygene boeken , wydloopig befchreeven. («) Al in

het begin zvner reeeeringe, moeft hy naar Lombardye teeeen de weeder- t^ 1 >n

lpannige m Italië trekken, alwaar hy dan, die van Milaan , en andere, gensde

welke van den Paus en de andere Paapen , daar toe aangeftookt waaren , FpYnlTigcn.

eerft vergiffenis verleende , dog daar na , toen zy dikmaals weeder op-
ftonden , heel fcherp ftrafte. Want de Guelfen hadden zyne Gemalinne
zeer kwaalyk gehandeld , ruggelings op een ezel gezet , en zoo , ten fpot,

rondsom gevoerd. Daarom dwong hy haar ook om de ezels-vygen op straft oP

te moeten vangen. Zoo fchoon handelden de Chriftenen malkanderen: dé"»^.

maar de Keyzer heeft diergelyke ftraf meer gebruykt, als, toen hy, den
Paltsgraaf Herman , neevens 10 andere Graaven, eenen fchurfden hond,
opentlyk, een myle weegs weg draagen liet, dewylehy den Aartsbiffchop

van MentZi Arnoldus , aangevallen hadde. (x) Wanneer hy nu zoo
machtig en ontzaggelyk wiexd , zoo deeden de Pauzen daar over de 00-

gen vry wyd oopen, nademaal hy de oude rechten , welke zyne voor-

zaaten hadden laaten vaaren, aan de Itahaanen weeder wilde ontneemen, v«d«-

en daar over de rechtsgeleerde te Boulonje liet aanfpreeken: en , wanneer "
a"s.

d,n

het tot een woorden-twift met den Paus uytviel , zoo liet hy zig niet

lafhartig daar in vinden, maar hy fchreef aan den Paus , heel droogjes,

dat een Biffchop met geene weereldfche goederen iets te doen behoorde

I
te hebben. Ja, als de Paus verdrietig daar over was, dat hy de Keyzer-

lyke naam voor de Pauffelyke gezet hadde , zoo antwoordde hy op dee-

ze wyze, dat hy , in de plaats van de groetenis, hem wenfehte, dathy
dog net wilde volgen , wat Jefus zelfs gedaan en geleerd hadde } hy toon-

de hem ook daar beneevens , hoe dat de Pauzen alles van de Regenten

wel eer afgebeedeld , of geftoolen hadden , wat zy bezaaten , dog dat de

Keyzershet Rykgeenzins van haar hadden. Hy verweet daar neevens aan End<-r,«.

de BnTchoppen en Prelaaten haare grouwelyke ondeugden , zoo dat zy
cy

haar wel te recht behoorden te fchaamen, en te zien , hoe dat de wee-

reldlyke heden haaren flechten wandel nu in achtinge naamen. (j) Ook
verdroot het de Papillen zeer, dathy de PaufTelyke Booden voor gieri-

ge inflokkers uytgemaakt , den Paus Adrianus de vierde zelfs voor hoo-

vaardig, de beedevaarten naar Rome verbooden, en zich verders in alles

weederfpannig betoond hadde. (V) Waarom zy hem ook den tweeden

Pharao noemden.

7. Zy hadden daar ook wel oorzaaken toe, dewyl deeze Keyzer haar Vo
,

rd

k

h

v

e

i

>

f

"

niet weynig met ernft en nadruk bejeegende; waarom zy dan ook, door v>*gd

moorderye, vergift, tooverye, brandftichterye , en zelfs in Italië , hem
dik-

(0 Otto Frifing. libris II. & Radevicus in Contin. Nicetas Choniates lib. m. in Ifaac An-
gleo p. 4J0. P. jovius Elog. L. I. Petavius P. I. Ration. L. IIX. c. 1 1 . Urfpcrgenf. (») Otto

& Radevicus 1. c. Gunthcrus in Ligurino. (*) Felix Faber I. c. tl. TrithemiusChron.Hirfaug.

p. 175-. Nauclerus gen. 37. (y) Epift. ap.Otton.em. Radevicum.Goldauum To.i. Conlt. p.fJ.

(z.) Baronius. Spondanus &c.
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j«rMc. dikmaals na 't leeven eeftaan hebben, (a) Wanneer hier na Paus Adria-

mis de vierde aan een vuege gelukt was, en dat zommige Uciavianus , of

Vttfor de vierde , maar eenige Rolandus , of Alexander de derde , verkoo-

zen, zoo ftelde de Keyzer, te Pavie, een Synode aan , liet Alexander
,

Be'eS' om dat hy aldaar niet verfchynen wilde, afzetten, en Viftor beveiligen.
eenandere. \yaar Uyt ^an een langduurigen ftryd ontftond , tot dat Viclor onder-

tufichen fturf, als wanneer Alexander zyne boosheyd eerft regt uyttede,

de Milaaneezen teegen den Keyzer noch eens tot muyterye bewoog, en

Komt daar Henricus Leo , Hertog van Saxen en Beyeren , met geld daar toe om-

grooïge. kocht , dat hy den Keyzer verliet , die zig ter naauwer nood , in een
""' ftalknechts kleed , uyt Italië , weg konde maaken , en daar op deezen

of hy men Bendrik alle zyne landen , tot op Bronswyk toe , wegnam. Hier na zou-

getrokken" de hy , gelyk als zommige zeggen (daar men nochtans niets van vind)wee-

der in Italië getrokken zyn , daar hem dan eenige hebben overreed , in plaats

van den oorlog teegen de Chnftenen , een tocht teegen de Turken te doen.

OndertufTchen hadden de Paaien zyn afbeeldzel den Sultan heymelyk
toegefchikt, en laaten zeggen , dat hy deezen man maar zoude laaten

valt houden , als hy hem konde krygen , om dat hy teegen hem op zou-

de trekken. Waar op hy ook , in een bofch in Armenië , met eenige

weynige gevangen , en hier na , op zeekere voorwaarde , los gelaaten

wierd. (b) Het zydan hier meede als het wil , de Keyzer heeft dog de
argliftigheeden en bedriegeryen der Geeftel ijkheid wel ondervonden Kort

Romein, daar aan floeg hy de muyters in Italië^ en nam zelfs Rome in , waar uyt

Alexander , in fchippers kleederen, na Venetië vluchtte : dog Otto, des

Keyzers-zoon, zette hem al te vierig na , zoo dat hy van de Venetiaa-

Moeftden
nen overvaMen en gevangen wierd 5 waar over de Keyzer zich eyndelyk

raus goede vergenoegen liet, en dewyl de Paus dit allestot zyn groot voordeel gebruik-

gèeren;" te, na Venetië in perzoon koomen moeft
; alwaar dan die beroemde ge-

fchiedenis voorgevallen zoude zyn, welke in 't korte alzoo verhaald word.
of hem de De Paus hadde den Keyzer in de kerke van St. Maria ontbooden , al-

neicgetree- waar hy van hem , voor alle het volk , begeerde , dat hy voor hem zou-
de needervallen i dat hy dan ook gedaan heeft , dewyle hy geen lift of
fchimp voorzien hadde: daarop hadde de Paus zynen voet op des Key-
zers nek gezet,. en uyt den 9i ile Pfalm gezegd , Op leeuwen en adders

zult gy treeden % enz. daar de Keyzer dan op geantwoord hadde, gy niet ,

maar Petrus: maar de Paus hadde noch al gefprooken ; ik zoo wel als

Petrus. De Papillen loochenen nu, of verzwygen dit meeftendeel,om
dat het zulk een leelyke en ongehoorde zaak is : (V) en veel van de
Proteftanten , houden die zaak voor al te zmaadelyk (d) Andere zoe-
ken den oorfprong der vertellinge van een zeeker voorval, dat de Keyzer
en de Paus eens te zaamen waaren, en dat deeze gevallen was , en die

hem weeder opgeholpen hadde, en alzoo onder hem was koomen te leg-

gen. Doch eenige houden het voor eene zeekere waarheyd. (e) Gelyk
als het dan gewis is , dat 'er te Venetië nu noch gedenkteekenen daar van

zyn, niet alleen in alle fchriften en Chronyken , gelyk een voornaam
Venetiaan zelfs ftaande houd , en herhaalt : (f) maar zelfs ook in eene J

fchilderye, op 't Paleys van St. Marcus te Venetië , die men aldaar nu
noch

j

(«) Guntherus L.ix. Radcvicus iv.c. 40.Joh.Crcmoncn!is apud Nauclertim gen. 39. (£)Job.
Cremon. Auctor Vite Frid. in Cat. T.V.lib. xiv. pag. 43 f. Cafp. Hedio Jt. H. E.c.S. Funccius
Chronol. L.iv. Cario&c. (OBaronius An.MCLXXIIX. n.86. Spond.inus &c. {,4) Aven-

"j

tinusvi. p. 5-06. Conr. Rittcrshuf. not. ad Jovii Frid. t. p. zio. Berneggerus Quxlt. Hilt. Polit.
\

Georg. Rcmus dilT. Ilngul. Rupertus ad Befoldum p 663. c. 18. & ad Richterum ep. pag. 4^8.
Reinefius ep. n. S7- p. yi6. Joh. Schilterus dcLib.Eccl. Gcrm. L. V. 0.4.$. 16. (s) Nauclerus
gen. 40. Cat. T. V. 1. c. 437. Gerhardus Confeir Cathol. lib. ir. Spcc. P. 1 1. prosf. Meibomius.

(f) Petrus Juftinianus Hift. rer. Vcnct.ad Gregorium XIII.

den heeft.
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noch zien kan. (g) Ja de Jooden zelfs hebben die zaak, als eengrooten J"rM?-

grouwel van de Chriftenen , in haare gefchiedenifTen aangemerkt , daar

zy aan de kant netjes byzetten > dat de Keyzer daar nieede eene onoyt-
fpreekelyke fchimp aangedaan isgeweeft. (h)

8. Hier na liet zich de Keyzer , ten deele door de fchoonfchynende Tocht in

voorftellinge der Geeftelykheid, enten deele van zyne eigene, door haar undV
8'

ingedrukte, bygeloovigheid, en licht ook wel door zyn eyge tot den
oorlog geneege gemoed, daar toe beweegen, dat hy,met 15 0000. man,
in 't Oojten , over den Hellefpont trok , daar hy dan byna gantfch Afie

overweldigde, dog zyn leeven eyndelyk ook, in 't Jaar 1 190 , daar over

kwam te verliezen. De aart van zyn dood nu is onzeeker , zommige Komom -

zeggen, dat hy in de rivier Caleph , Saleph, ofSaphor, is verdronken

,

daar in hy zich hadde willen baaden } andere, dat hy in een vergiftigd

bad, of ook wel , door een ziekte, is omgekoomen. Zyne vyanden
meenden, dat hy weegens zyne oneenigheyd met zyne PauiTelyke Hey-
ligheyd geftraft is geworden. (1) De andere omftandigheeden ga ik nu Hendrik de

voorby. (k) Zyn zoon, Hendrik de zesde, liet hem van den Paus Ca- %££&
leftinus de derde bepraaten , en van zyne eygene gierigheyd beweegen ,

r
;

,

e

u

r

s

e

""

dat hy een oude Nonne van 5o.jaaren, Conjtantia ,&e Dochter van Koger

de vierde, Koonwg van Sicilië, trouwde, om dat de Paus Tancredus

,

de
onechte zoon van Roger, gaarne uyt het Rijk wilde hebben ; daarom
moeft Hendrik dan het Rijk inneemen, die ook zoo grouwelijk daar in ibndeid

huys hield, dat hy veele weederfpannige, zoo wel Geefrelijke als Wee- stouweI>k'

reldlijke, leevendig liet villen , offpieffen, met gloeijende yzere kroo-

nen kroonen , de oogen uytfteeken , en anders wreedelijk ombren-
gen: en zoobragt hy zyn tijd in Italië door, met vechten en jaagen,tot

Sat hy, kort daar na, in 't Jaar 1199, in Sicilië , op de jagt , zich te

zeer verhitte, en daar van fturf. (/) Zoo toornig en ongeduldig als hy Tro^,e!d

ook geweeft mag zijn, zoo veel heeft hy dog van den Paus konnen ver-
,

v
,^s

dcn

draagen. Wanneer hy zich met zijne Gemalinne liet kroonen , en die

hem de kroon opzette , zoo ftiet de Paus hem die met de voet weeder

van 't hoofd, en zeyde, dat hy macht hadde om hem het Rijk weeder

te konnen ontneemen. (m) Na zijn dood maakte Paus Innocentins wee-

derom beroerte over het nazaatfehap. Hy vervolgde en bande Philippus
phili

de tweede, broeder van Hendrik, die voogt over de minderjaarige zoon dclL

van Frederik was, en het Rijk wilde beftieren, alleen maar , om dat hy
zulks by den Paus niet eerlt hadde verzocht. Doch hy bekommerde
zich niet zeer over dien ban , maar op alleplaatzen, waar hy dien brief

aangeflaagen vond, daar handelde hy deinwoonders als weederfpannige.

Daarom verkoos ook de Paus , en eenige Rijksftanden Otto de vierde, ottoaenr,

zoon van Henricus Leo, de andere echter kroonden Philippus , te Mentz >

hier over kwam het tot een vechten , daar Otto wel te kort fchoot, maar
egter Neederland in behield : tot dat zy eindelijk malkanderen zoo ver-

ltonden , dat Otto, zoo lang als Philippus leefde, zig van deregeeringe

zoude onthouden. Waar van de Paus nogmaals weeder het befte zocht

te trekken, en zijnen Neef aan de Dochter van Philippus , met eengroot

l.Deel. Hhhh Land

(g) Franc. Sanfovinus L. vin. Hift. Ital. Andr. Schottus Itiner. Ital. p. 44. (h) R. David
Gans P. 11. Tfemach David ad Ann. 1175*. f. 77. (») Wilhelmus Neubrigienfis ïv. c. 13.

Baronhis Ann. MCXC. n. iz. (k) Vid. Otto Frifingenf. &Radevicus 1. c. Gothfridus Vitcrb.

Otto de S. Blalïo Append. Otto Frifingenf. c. $\ Urfperg. Aventinus. Cranzius vi. c. 1 f. vu.
Nauclerus 1. c. Sabcllicus. Blondus. Sigonius. Jovius. (/) Iidem & Pandulphus Collenutius

Hift.Ncap. lib.iu. p.110. Platina p. 189. (m) Rogerius Ann. Angl. Ann. nor.. Ranulphus
in Polycr. L. vu. c.2,6. Baronius & Spondanus Ann.MCXCI. n. 1.
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Jaar MC.
tot MCC.

Den oorlog

teepen de
Sarazynen.

Onheylige
Chriltenen

in 't Hey-
ligc Land.

Drie ver-

geefze

tochten.

Gewaande
bfkeeringe

door Otto
van Ham-
berg onder
die van
Fomcren.

Land in Italië, uyt te trouwen, dog te vergeefs , (V) waar van in de

volgende eeuwe wat meerder zal gezegt werden.

9. Dewyle ik nu al eens van de getuigen in 't Oojlen gemeld hebbe,

waar in't voorige Boek het begin van onderzogt is , zoo is het nu noch
noodig, om het volgende van deeze tyd daar by te vernaaien. De bloe-

dige oorlog, tuffchen de zoo genaamde Chrifienen en Sarazynen ,\vierd,

van de voorige eeuwe af, onder de twee Boiideivyns , Fulco, en de ande-

re, nog altyd voortgezet : daar dan eens die, dan deeze, te kort fchoo-

ten, en van weederzyde niets als rooven en moorden gefchiedde , gee-

vende de Chriftenen de Heydenen in deeze grouwelen niet altoos toe:

waar zy den plaats behielden, daar voerden zy de Papifte afgooderye in,

bouwden nieuwe kerken , en hielden kermis met haare aaperyen. De
Hiftorte Schryvers van die tyden , konnen zelfs het barbanfche Ieeven

der Ch'i iflenen , invretten, zuypen, ontucht, ftraatfchenderye, en an-

dere grouwelen , niet flim genoeg befchryven : ik laate ftaan , dat haare

hoofden ook altyd met malkanderen zelfs over hoop laagen , en voch-

ten , terwylen haare heerfchappyen zoo verdeelt waaren , dat , tot een

voorbeeld , een byzondere Regent te 'Jeruzalem zat , een ander te Tril

poli, weederom een te Antiochie , enz. Ten laatften , als Boudcjoyn de

'vierde zonder erfgenaam fturf , zoo riep Raymundus van Tripoli den

Egyptifchen Sultan , Saladm , te hulpe , die dan , in plaats van dit te

doen, geheel Judaa bemagtigde, enjerufalemin't]aar 1 187. wegnam.
Als nu Keyzer Frederik te hulpe wilde koomen , zoo kwam hy te over-

lyden , en de Kooning van Engeland , Richard , keerde heel tydelijk

weeder na huys. Waar door dan ook deeze reys , door drie groote tog-

ten, noch niets altoos uitgeregt wierd. Het geene ook , by de verhaal-

de omftandigheeden, geenzins te verwonderen was. In de eerfte tocht

van deeze eeuwe , leed Hngo , Broeder van Philippus , Kooning van

Vrankryk, vry veel fchaade door de Turken, en in kleynA/ïe,en hy fturf

zelfs te Tarjen, in Cicilie : het heyr nu was maar een verwarden hoop
van rouwe menfehen, die zig van de Geeftelijkheid hadden laaten op-

maaken: wanneer zy maar het kruys op de fchouderen hadden, dan was
her alles wel: verders wiften zy, na de blindheid van dien tijd, niets al-

toos, van God of Chrijlus. Inde tweede tocht, bezochten Conradus

de derde, de Keyzer, en Lodeivyk de zeevende , Kooning van Vrankryk,

op 't aanporren van Paus Eugemus de derde , en van den Abt Bernhardns,
haar heyl, dog ook al met een heel flegt gevolg. En zoo liep het met
de derde tocht ook al af ; daar byna geheel Europa zig opmaakte , en
dog niets altoos behield. Zoo t'eenemaal was ook alle uytterlijke goede
uytkomfte by de Chriftenen verdweenen. (0)

10. Nu roemt men vry veel, in 't Wejien van verfcheydene bekeerin-

gen, maar, zy waaren van dien aart als haare Leeraars geftelt, welke die

zouden aangevangen hebben. De Papillen maaken heel veel loftuyrerye

van Otto, Biflchop van Bamberg , hoe vroom hy geweeft is : Boleflaüs,

Kooning van Fooien, haddevan deezen verkeegen , dat hy voor de Sla-

i'oonen, tuffchen den Oder en de JVeiffel, dat men Borneren noemt, zou-

de preeken. Die hy dan ook, beneevens haaren Vorft, Wenceflaüs, in

't Jaar 1 124, heeft bekeerd, (p) Hier teegen nu fchryven andere, dat

deeze

(ft) Otto de S. Blafïo c. 46. Siftridus Presbyter epit. Hi ft. L. 1. Ann. 1198. & 120S. Naucle-
rusgcn.41 Vinceiitius xxx. 0.5-9. Perfona xt. vi. c.63. Arnoldus Lubecenfis 1 1 . & m. Cran-
2iusvn.c.2S (o) Wilhelmus Tyrius &Neubrigienlis. 11. cc. (/>) Helmoldus Cranz. vu.
c.17. ui. c.2.8. Mar. & ui. Sax c.44. Ürfpergeuf. p. 269. Nauclerus gen. 3S. Compilatio
Chronol.ap.Tilbencnfem A. 1123. Cromerus 1. c.2. Albertus Stadenlis Aan. 1118.

,
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deeze Boleslaiis, in 't laatfte, Poomeren met geweld ingenoomen,enhaar £"„£<;
tot den Godsdienft gedwongen heeft, die zy te vooren al tweemaal ver-

worpen hadden. Waar by de Schryvers in 't gemeen gedenken , hoe Dwingt,

deezen Otto aan die arme lieden , als Goddelyke gebooden , opgelegt f^i^.
heeft, debiegt, het laatfte olyzel , de zielmiiTen , feeft-daagen, vaften,

enz. Waar toe hy ook eerft te vooren van den Paus volkoomen verlof

haalde. (qj En het is waarlyk openbaar, dat de Heydenen eyndelyk alle

deeze Zotte dingen dies te eerder aangenoomen hebben , hoe naader zy
met de Heydenfche afgooderye over een kwaamen. Hoe ellendig het

ook met de Geeftelykheid geftaan moet hebben, ziet men daar uyt, de-

wyl Bolesi&üs wel uytdrukkelyk klaagde, dat hy, in gantfeh Poolen niet

een daar onder vinden kon, die bekwaam was , om deeze Heydenen te

konnen onderwyzen. (V) En eeven zoo ging het met de andere bekee-

ringen ook al toe. Als wanneer de Lyflanders , door de geleegenheyd Lyfiander^

van eenige kooplieden uyt Breemen , in 't Jaar 1 186 , dien Godsdienft

aannaamen, en Meinhardus tot haaren eerften Biflchop kreegen. (V) Al-

hoewel te vooren al, in 't Jaar 1 170 , de kooplieden aldaar haaren ker-

kendienft oefFenden, veel meer om daar veylig te konnen handelen, als

,

Syt
eenig verlangen of inzigt,om deeze natie zaalig te maaken.(7) Erik,

Looning van Sleeden , deed de Fmnen den oorlog aan , zoo dat zyalzoo, Finnen.

daar door, in 't Jaar 1001 , bekeerd heeten te zyn, en hy daar door den
naam van een heilige bekwam, dewyle hy aan de Paapen en Munnikken
veel verfpilde. («)" Gelijk als ook Magmis, der Gotthen Kooning, in 't G°tchen.

Jaar 11 30 een Chriften zoude zyn geworden. (V) En de Noorireegers Noor*e*>

zoude een Pauselijke Nuntius en Cardinaal, tot Chriftenen , of veel eer
E°n

tot huychelaars en dubbele kinderen der helle, in 't Jaar 1 148 ,
gemaakt

hebben, (jy) Want wat deeze Legatus ,die hier na Paus Adriamtsdevier-

de heete, voor een booze boef geweeft is, zulks kan niet genoeg befchre-

ven worden : iers hebben wy daar van hier booven , by Keyzer h ederiks

hiftorie, gezien. Daarom heeten die lieden toen ter tyd bekeerd, wan-
neer zy maar den Paus , de BiiTchoppen , en Priefters aannaamen , ge-

hoorzaamheid beloofden , geld genoeg overgaaven, en anderzins flaaven der

Geeftelykheid wierden. Eeven gelyk als nu nog alle die geene,by de ver-

du rvene kerken, van dê preedikers , goede Chriftenen werden genaamt

,

die alle vierendeel jaars haar biecht geld, en ook haare tienden, en ande-

re verbinteniflen , wel betaalen , den heer Paap iets in zyn keuken ver-

eeren, op alle grouwelenjtf zeggen, en het oude deuntje nazingen.

11. Dit was dan den handel en wandel der Chriftenen tecgens de Hei-

denen, of liever, van de eene Heiden teegens den ander, het welke nog
klaarder blykt , in het bédryf van den Kooning van Engeland, Hendrik de vinders,

tweede i met Triand. Want deeze verkreeg van den Paus, Adrianus de

vierde, dat hy,als een vyand, daar in mogt vallen: want de Paus eygen-

de hem, uyt de leugenachtige vereeringe van Conjlantyn , alle landen toej

gelijk als een zeeker Schryver daar by gedenkt. (V) Daar door overviel

dan de Kooning de Trianders , maakte hen tot flaaven , en bragt deeze

beeftachtige menfehen (gelijk hy fprak) weeder tot het Chriftelijke ge-

loove , en onder de Roomfche Kerke, (bj Zoo leerden ook de Vorften,

van haare Zielzorgers, om, onder den mantel dei Godsdienft, haaren

Hhhh 2 ftaat

(7) Vjta Octonis II. c.8. ap. Baron. A. r 1 2,4. n.f. [r) Epifh 16. n.3. (;) ArnoldusLubcc.
Cranzius Vandal. vi. c. 6. Sax.vit.c.13. (/) D. Chytroeus Sax. 1. p. 16. («) Jo. Magnus
XI IX.ca. Cranzius. (x) ülausMagnusII.dc Gent. Sept. c.7. (y)ülaus M.Falc.Temp. p.76,

Balacus Cent. n. Platina. Onuphrras in Adriano IV. (a) Joh. Sarisburienf. iv. Metalog, c. uit.

<i>) Ibid. & Giraldus Canibreni.s. Matth. Parif. & Weftmonafter. Robertas de Montc , alii ap._

Ullcrium in Hibern. & cp. p.108.
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Jaar MC.
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der Joo«
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Leeraars.

Toeftand
derChri-
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't Ooiten,

Oneenig-
lieidvan

dezelve
met mal-
kanderen.

Confhnti-
nopolen
van de
Franflche

ingenoo"
men.

ftaat te vermeerderen , en alle grouwelen teegen het arme volk in 't werk
te Hellen j daar over de Paapen haar nog brieven en zeegels gaaven , dat

zy den heemel daar door verdienden , als zy maar den Denarius Petri ,en
anders geld genoeg kreegen. Met de Jooden gingen zy nog al veel erger

om, waar by den yver voor Chriftus altyd haar fchand-dekzel zyn moeit.

Daarom lieren de Chriftenen nu nogmaals , gelyk als in de voorige eeu-

we, aan de Jooden haare bloeddórftigheyd blyken , eer zy , in 't Jaar

1 190, teegen de Turken optrokken. (V) In Frankrijk bragt men veele

booze befchuldigingen teegens haar onder het volk, zoo dat het hen alle

haar geld afnam, daar de Rabbynen zelfs over klaagen. (d) Ook winden
Zy eenige reyzen uyt Frankrijk verdreeven, en, die geene Chriltenen

wilden worden, die moeiten haare vafte goederen verlaaten, waarom het

de Chriftenen in deezen haaren yver ook het meeft te doen was. (e) En
in Duytsland tellen de Jooden 20 zwaare vervolgingen, die zy, van het

Jaar 1140 af, uytgeftaan hadden , waar by ook in de 120 Gemeentens
der Jooden omgekoomen waren, (f) OndertuiTchenbekwaamen zy echter

in Spanje weeder eenen vryen toegang , en hadden aldaar , en in ande-

re Landen, op deezen tyd , veele beroemde Rabbynen. Gelijk als dan

in deezen tyd geleeft hebben R. Salomon Jarchi , R. David Kimchi ,

R. Aben Esra, R. Nathan, R. Abraham Levita, en welvoornaament-

lijk, de beroemde R. Mofes Ben Maimon , oiRambam , om nu van an-

dere te zwygen.
12. Wat nu eyndelijk de Griekfche Kerke aangaat, zoo vinden wy die

op deezen tijd voor al niet beeter, als wy ze in de voorige eeuwe gelaa-

ten hebben. Uytterlyk was ze , ten deele door de invallen der Sarazy-

nen en Turken, en ten deele door de Geeftelykheid zelfs, op 't uytter-

fte gedrukt. Ik wil my niet ophouden in 't vernaaien van de grouwe-

len, die 'er in de regeeringe, by de Griekfche Keyzers voorvielen , en

ik hebbe genoeg, dat 'er in 't voorige boek in 't algemeen daar van ge-

meld is. Om dan maar aan een eenig voorval te gedenken : de Regen-
ten zelfs achteden die gewaande Heyligdommen zoo weynig , dat ook
Ifaacus Angelus , de goüde kelken , en andere vaaten uyt de kerk nam , en

daar uyt vrat en zoop , dat nochtans de huychelaars voor eene groote

zonde houden , 't zy dan , dat hy de dwaasheid van deeze dingen daar

meede beteekend hadde , maar dit wyft zyne hiftorie geenzins uyt. Qg)
De neef zelfs van den Keyzer , Joh. Comnenus viel tot de Mahometaan-

fche
i

Gedsdienfl over , zoo fchoon waaren deeze lieden in de haare ge-

grond. (7?) Andere waaren openbaare toovenaars en waarzeggers, waar-

van de hiftorien van haare Schryvers vol zyn. Van haare grouwelyke af-

gooderye met de heylige, en de fchrikkelyke huychelerye en blindheid ,

derve ik niet eens aanvangen te vertellen. De Roonïfchgezinde Hem-
den in de grootfte dwaalingen met de Grieken zeer veel overeen, eenige

weynige twift-punten uytgezondert , daar in 't voorige boek van gedagt

is. Maar in den handel weegens den oorlog in Palajlina konden zig die

twee partyen geheel niet verdraagen , maar ze fcholden en floegen malkan-

deren, wanneer daar maar de geleegenheid toe voorviel > en wel inzon-

derheid, als de Franfche en Venetiaanen , in 't Jaar 1203 , Conjlantinopo-

len innaamen. Nu' hadden de Griekfche Keyzers eens teegen dé Enropi-

fche lichtvaardiglyk gehandeld , gelyk als deeze over Alexius klaag-

den. 0) Dan hadden de Latynen weeder te wyt van haar getaft, geroofc

en

(c) Matth. Parif. inRichardo I. p.148. (d) Zcmach David p. SS- (e) Nauclerus gen. 40.

(f) R.Zacutn p. 29. Zeniach D. p. 5-5-. (») Nicetas Choniates p.2,19» (b) Ibid. (/) Matth.
Parif. p. 60.
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en geftoolen , gelijk als onder Conradus was gefehied. (k) Zoodaanig £"
N"£;

|
zelfs, dat de Grieken zeyden, dat de Sarazynen veel vroomer als dcLa-

\tynen waaren. (/) Nademaal de Pausgezinde over al haare Pnefters en

Iplechtigheeden invoerden, waar zy maar Heeren wierden , en hier tee-

Igen de Grieken uytjoegen, de gemeene lieden tot haaren godsdienft, met
pijn en martelen, ja veele doods ftrarlen, dwongen, enz. De voornaam-

^

I fte onder haar waaren zoo afgoodifch,dat Ifaacns Angelus in zyne hoog- 5?«j«

I fte nood, een Marie beeldje uyt de zak trok, en het om hulp aanriep. (m)
'

(En een ander , Joh. Cornvauis i fchreef aan zulk een beeldeke al-

lle zynen reegen toe, hy liet het ook in zijne lijfkoets alleen ryden , en

ging zelfs daar by te voet. (») En dit moogen nu gedenkteekenen ge-

I noeg zijn, van den toeftand der Ooftej'fche Kerken , en in 't algemeen der

Igantfche zoo genaamde Chriftenheid.

(k) Nicetas p.192. (/) Ibid.p. ZS4. (w) Idem 223. (»)p.io.

A fgoocle-

ryc der

Grieken,

HET TWEEDE HOOFDSTUK.
Van deninwendigen toeftand der Kerkert.

IK zoude geen klein werk hebben , by aldien ik alle de grouwelen na Grouwd

malkanderen zoude ontdekken, die uit de voorigè eeuwe, nu tot in «óVtinje.

haaren top gefteegen waaren. Daarom zullen 'er nu maar eenige Haaltjes

alhier van voorkoomen, om dat geen verftahdig menfeh aan de waarheid

van alle deeze dingen zoude moogen koomen te twyffelen. Toen ter

tyd openbaarde zig in veele herten eene bevindinge van de algemeene

-ellende. Waar over Bernhardvs, van Norbertus , die men voor een hey-

lig hield, verhaald,^? hy voor gewis gelooft heeft, dat de Antichri/i toen Antictirift.

ter tyd geopenbazrt zoude werden, eer hy noch (lierf. (a) En te Florence

was 'er ten tijde van Paus Pajchalis d* eer/Ie, een Aartsbifjchop , die uit-

drukkelyk zeyde, dat de Antichrift nu al gebooren was. Dog. waar op
hem de Antichrift zelfs wel haait den mond ftopte. (Ji) Hadden deeze

goede lieden Chriftus, en zyne leere, regt gekent , zy zouden hem niet

alleen in een perzoon gezogt , maar, in den geheelen hoop der Geefte-

lykheid , en in de andere leeden van de valiche kerke wel gevonden heb-

ben. Ondertuflchen gingen andere dog nog al verder , en bekenden ,

dat hy te Rome was gebooren. Gelyk als dcAbtJoachitn, in zyne Uyt-

leggingen over de-Openbaaringe van 'Joannes deed. (r) En wat voor grou-

welyke overdaadigheeden der Pauzen hebben wy in 't voorige hoofdftuk

nu niet al gezien, die dog de minftezyn teegen de overige groote vul-

ms-bakvan haare fchandetykhceden. De gedachte Pafchalis liet, in den schande-

aanvang van.deeze eeuWe, den Antichrift genoeg blyken , wanneer hy icrPaV"

het lichaam van Keyzer Henricus de vierde niet eens wilde met aarde laa-

ten bedekken^-- na dat hy hem, door zyn eygen zoon, van kroon en ftaf,

ja van het leeven zelfs , berooft hadde. Wanneer hy verders , met dee-

zenzoon, zynen gedaanen eed brak , en zyne tcegenftanders te vuur

en te zwaard vervolgde, wanneer hy Philippus , Kooning van Vrankryk,

weegens een houwelykj op het grouwelykfte handelde. Ja, wanneer hy
zig eindelijk beroemde , dat' hy volkoome magt over heemel en aarde ,

ja lijf en ziele, helle en heemel, en zoo voort, hadde: want zoo roemde
Hhhh x een

: • ?

(a) Bernhardus ep. $-6. ad GaufridimS & ap. Baronium Ann. MGVI. n. 20. (l>) Platina in

Pafchali II. (c) Rogcrius Hovedenus P. 11. Annal.

fcD,
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een oud bygeloovig Digter van hem, gelijk als Baronius het ook daartoe

herhaald: (d)

Spiritus é" corpus mihifnnt fubjecia potenter*

Corpore terrena teneo ,caleftia mente.

Unde tenendo polum , folvo ligoque folum.

c^Ethera pandere , caehca tangere Papa videtur.

Nam dare , tollere , necJere , folvere cuntta meretur.

Cum dedit omne decus lex nova lexque vettis.

2. Zulke vruchten vond men nu overal , by alle Pauzen van deeze

eeuwe, waar van in 't gemeen zeer veele klagten voor handen zijn. Om
nu maar aan eenige te gedenken , zoo maakte een zeeker man van de

Roomfche Stoel veele verfen , welke heel anders als de boovengedachte

klonken ; den inhoud daar van was als volgt : Door dien deeze d/even

en moordenaars inflnypen, zoo ontjiaat daar ook enkele boosheid uyt. O èen

booze tyd, men verkoopt ook de Paujfelyke muts en zelfs voor geld , en dat

heet dan nog al regt gedaan. Men verkoopt de Bisdommen , daar meede ver-

rijkt zig de tyran. Rome valt daar heen , en het legt in zijne zonden. Alles

'verkoopt men daarom geld ,en nu is 'er geen regt meer te vinden. DeSchry-
vers neemen geld op geld , om maar goede bullen tefchryven en te zeegelen.

Die wel geld fpdd , die behoeft voorgeen kwaad oordeel'te vreezen. De Paus
zelfs neemt geld voor zijne genaade. Dit is de onverzaadelijke balg , hoe

meer men hem geeft, hoe meer hy hebben wth Komt men in des Paus woo-
ninge, zoo gaat het daar alles kooninglijk toe. Daar ziet men de kooninglij-

lijke maaltyden, de koftelykjle kleederen, daar is louter oploop en oproer van
alle het volk , daar vreet en zuypt zig alles dol en vol , met een groot ge-

tier, enz Daarom zult gy vallen, o Rome! alles fchreeuwt u toe ; Rome,

gy zyt gevallen, ja gy legt al voor den Almachtigen ! (e) Nog al fcherper:

Tpreekt een ander Schryver van dien tyd , wanneer hy , uyt de Opetibaa*

nnge, de ftad Babyion aldus befchrijft: Klimt op den berg ,enaatifchouwt

aldaar alle de huyzen van deeze verdoemde ftad. Ziet daar op haare voor-

naamfte. Zie, daar is onder haar de wooning des diers. Zy zyn altyd op het

booze gcftelt. Zy doen met alleen zelfs kwaad , maar zy leeren het ook aan
andere. Zy verhopen het heyUge en koopen daar voorboevefiukken. Zyzijn
zoo vlytig , op dat zy met alleen ter helle zouden vaaren. Keert 11 'tot de
Geejlehjkheid, zoo zult gy in haar de woomnge des diers zien. Zy verlaa-

ten den dienjl Gods, en zy zien maar op haar eyge voordeel , zy bevlekken

,

door haare onreymgheid het Priefterampt , en zy verleyden het volk , door

haare hnychelerye. God zelfs verloochenen zy ,door haare zonden , de fchrift

veriaaten zy , aan het volkfiellen zy netten, ten val, en zy gaan, als blin-

de voor de blinden heene, enz. (f) Ik zal 'er nog een, uyt zoo veele by-
brengen: In de Roomfche Kerke zittende Schriftgeleerde en de Phartfèen,

die leggen de heden ondraagelyke lajien.op. De Roomfche Paus valt allen

laftig en onverdraagelyk. Zyne Afgezanten raazen zoodaamg ,als of de dtty-

vel zelfs losgeraakt, en uytgegaan was om de kerke te pijnigen. Zy doen

zoo dikmaals Jchaade,en zy zijn daar in als de duyvel. By haar is het Regt
een kraamers winkel ,de Godzaligheid houden zy voor een koophandel. Zy
fpreeken de Godloozen het recht toe , om gefchenken , de beangfie geweetens

bezwaaren zy. Haare taafels zijn vol zilver en goud , en zy maaken
zich vroohkin de grouweltjkfte' boosheid. Want zy eeten de zonden des

volks, daar in maakenzy haar dronken , en rpemjen daar over. Al wie
van

1 1

(</) Godfridus Viterb. Chron. p. 17. Baron. MCXVII.n. 2f. (e) Bernardus CluniacenfïsCar-
iriine ad Petrum Üluniac. in Cat. T. V.L.xi v. p. 462. (f) Houorius Augultodunieulïs Dial.dc
Praedeft. ib. p. 477.
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van haare leere afwijkt , die moet aanflonds een ketter en' fchenrmaaker l"t \^$'
zijn. (g)

3. Maar, om nu een openbaar kenteeken, van den uytterlijken hoog- J^™^"
moed der Pauzen , uyt de gefchiedeniflen van deeze eeuwe , te geeven , m°e&

zoo hadden zig veele Keyzers en Kooningen van de Pauzen in zulk een

dwaas bygeloove en waan laaten brengen, dat zy,haar niet alleen devuy-
le voeten kuften , maar ook de fteegel-reep hielden , als ftal-knechten,

wanneer zy op het paard wilden ftygen. Dit mochten eenige andere Re- Rlj^f
genten zomtyds wel eens uyt eerbied gedaan hebben, om datzy een waan ^nden

van heyligheid van haar , en byzonder weegens de Apoftelen gehad heb- ïweïreep

ben , voor welkers navolgers zig deeze menfchen-bedriegers uytgaven.

Dog hier na vorderden de Pauzen deezen flaafachtigen dienft , als een

plicht, zoo dikmaals als zy by haar kwaamen , en zy zochten daar on-

der haare boosheid , en des Keyzers onderwerpinge , opentlyk te beveili-

gen. Maar eyndelijk wierden 'er eenige zoo wys , dat zy het niet meer
doen wilden. Keyzer Lotharius liet zig heel bezwaarlyk daar toe bewee-

gen, uyt voorwendzel van de oude gewoonte, (h) Dog met Keyzer Fre-

derik ging het heel aardig toe. Deeze dan, kwam tot zyne krooninge,

naar Rome, en ving aan, met den Paus van gewichtige dingen te hande-

len. Dog, eer men zig des verzag , zoo begon die een lange reeden te

voeren, en zwaarigheid te maaken, waarom de Keyzer, als de Paus af-

gefteegen was, hem de linker , en niet de rechter fteegel-reep, en dat wel

met de linker-hand daar toe, gehouden hadde. Waar over de goede Key-

zer bynamoeijelyk wierd,en antwoorde, dat de Paus de eerfte was , waar

aan hy deezen dienft van een knecht hadde gedaan. Eevenwel fchikte hy

zigweeder, en hield hem, des anderendaags , den fteegel-reep, zoo als

hy het hebben wilde, (f) Dog, uyt deeze gering-fchynende zaaken,be-

flooten des Paus creatnuren hier na , dat de Keyzer noodzaakelyk min-

der was, als de Paus , dewyle hy hem zoo zeer moeft opwachten, (k)

Zoo zeer weet de Geeftelijkheid, van de geringde eerbewyzingen zelfs,

haar eene heerfchappye aan te maatigen , het geene een zeeker Schryver

ook niet ten onrechte eene meer als duyvelfche hoovaardye noemt. (/)

En zoo ging het ook met meer andere van haare voordeden : gelyk als sdirtkte*

dan de geldgierigheid der Pauzen ook toen ter tydonuytfpreekelyk groot rïgh«!T

was. De Hiftory Schryvers betuygen, dat 'er geen kerken-ampt zonder twift

geweeftis, waar over men niet eer ft na/? ome beroepen (appelleer en) moeft,

en fchryven nog daar by : Verheug u , o Rome , onze moeder ! want daar koo-

men geheele wolken-breuken van geld en goed op 11 toefchieten. Maak uw
vroolijk , over de zonden der menfchen , want zy geeven u veele penningen

voor haar kwaad , (of, gelyk als wy fpreeken , daar koomen veel biegt

penningen in) daar hebt gy nu,' daar gy altyd na hebt gcdorfl. Gy zijt

niet door uwe Godsdtenfi , maar door de boosheid der menfchen , Heere ge-

worden, (m) Diergelyke bittere klagten, van deeze en andere grouwelen

der Pauzen ons overal voor koomen. Maar ik zal nu maar van de andere

Geeftelykheid eenige getuygeniflen bybrengen , waar uyt men de gantfche

gefchaapenheid van deeze tyden heel klaar zal konnen zien.

4. In 't algemeen vermaande een Biflchop toen ter tyd een ander : Dat B
.
ercI"£

f

hy dog by tyds uyt dit Babel zoude uytgaan ; en den dienft van die verdoem- ö«fteijri^

de bedieninge verlaaten , (dewyle het 'er naamelyk veel erger als te Sodoma

en x&Gomorrha onder de Paapen toeging) want by deBijJchoppen was de

tny-

(.0 Joh. Sarisburienfis L. vi. Polycr. c. 22. (b) Afta Adriani iv. ap. Baron. Anti. MCLV.
11. 8. (») Hclmoldus Chron. Slav. c. 81. {k) Glofl'a Latina ad Specul. Saxonic. Art. 1. lib. 1,

(/) Catal. Teil. Ver. p. 42?. (w) Urfperg. h. Ann.
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tuymelgee/l , die iemand in de helle ftorten konde. Gelyk als hy dan ook ,

hier en daar, het heylig gepreezê Minifterium noemt, de Egyptifche Af-
gooden, de vette offen te Samaria , Baals Priejlers , kalveren te Bethel ,

Edomiten , enz. En verder fpreekt hy aldus : Vaar is niets verdoemely-

ker, als de huyzen der BilTchoppen of Superintendenten , niets is'ergrou-

welyker m 't leeven , niets bevlekter in de geweetens , nietsfchandelijker tot

een kwaaden agterklap , niets verderffelyker door booze voorbeelden. O
Hecre , roept hy verder uyt, doe dog de afgooden weg uyt uw' huys , en

verbreekt de hoorens van den booswigt. Dathan zingt van haare fchande

in de hutte Gods, en op de jtraaten Afcalons. Alzoo is haar Vorfl ook ge-

lyk die te Sodom geworden , en zyne Jongelingen zitten agter hem , op den

Jioel der pefiilentie. (n) Een ander fpreekt, uyt eigene ervaarenheid , al-

dus : De bedroefde Kerke treurt in haaren jammer , dewyle zy ziet } dat

de heyliodommen de huycheiaars aan vertrouwt werden , en dat deeze de m-

komjlen genieten , welke voor de armen en zielen gegeeven waaren. De ker-

kelyke ampten werden niet na waarde gegeeven, maar de pefi, die in't dui-

fler inflttypt. De gelukzaal.gheid van deeze tyden befiaat by haar , in goud

en zilver, in geweer en foldaaten , in pragtige gafteryen ,m veele dienaars,

in lekkere fpyzen , en kojielijke wynen , in Jchoone paarden , en kojielijke

zaadels en tuyg, injaagen, honden, en diergelijke zaaken. Ja alle de der-

telheid des weerelds vloeit daar te zaamen: daarom willen zy ook zoogaar-

ne BiiTchoppen en Prelaaten zyn , op dat zy deeze dingen zouden moogen

genieten, zig wel me/ten, en Heefenfpeelen konnen. Hoe rijker de kerken

werden , hoe grooter zy ook willen zyn. Hoe willen nu zulke lieden , de

leere Chrifti , met woorden of voorbeelden, oppronken? wat voor een kragt

van waare Godsdienfl zullen zy hebben ? daar zy niet verligt zijn? enz. (o)

En noch een ander : De Priejiers zullen leidslieden zijn , en zy verleiden

het volk. Wee den onnutte hoop , defioot-zieke gehoornde aanvoerders , die

de thiende neemen, en echter defchaapen nietwyden, maar van haargewyd
werden? zy denken niet eens aan de ellenden , en teedere lammeren , maar
alleen op haar vleefch en wolle. Wanneer een gemeen man hem ergens in

eenigzins vergrypt, zoo zyn alle de geloof
r
s-artykelen geschonden: dan trekt

men de armefchaapen voor 't Gerichte, of de Confiftorie, en de huydover

de ooren , men maakt haar als dan de beurs leeg ; zoo volgt de dwaalende

kudde den dooiende harder , door loutere omweegen, en zy geeven eindelijk

het vleefch van haare fchaapen , aan de wolven en roof-voogels ten beften.

Ja alle de boeken zouden niet genoeg zyn , om de fchanden en zonden der

Geejlelyken na waardye te konnen befchryven. (p)

5. ïk zoude nog wel veele andere geloofwaardige getuygen hier van

konnen bybrengen , alzoo de bekende Bernhardus dikmaals in 't byzon-

der daar over klaagt. Maar eenige byzondere getuygeniffen konnen wel

alleen genoeg zyn, daar het, van hunne leere, nu al bekend is, dat zy
de gantfche grond des Chriftendoms omftoot, zoo lang als de Leeraars,

op zig zelfs, op haar gezag, de Symbolifche boeken, en andere inzettingen

van menfehen wyzen , en niet op Chrijlus alleen. Daar was de Paus de

zuyl van 't gantfche gebouw, wiens onfeylbaarheyd en macht men in de

decreeten ,gloJfen , en fyflemata , ofboeken van (tellingen beveiligen wil. De
dienft der aanbiddinge , en de Canonifatie der Heylige , zette men altyd hoe
langer hoe vafter , de kraam van aflaaten wierd opentlyk om geld ge-

oeffend , zoo wel als by ons de biegte. Zoo waaren ook de leeringen

van 't Paapfche Vagevuur, de genoegdoeninge , verdienden der Mun-
nikken,

(») Petrus Blefenlïs cpift. (a) Potho Presb. in Cat. T. V. p. 485-. (f) Gualter. Mapes ib.

P- 49f-
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nikkefr, en de beedevaarten ; verders , die van de Oorbiegte , Transfub- Js» i«c -

ftantiatie , en het echt-verbod der Priefleren , in vollen zwier , ge-

lyk het doorgaands de fchriften ook aanwyzen. De kerkelyke ampten
wierden alleom geld verkogt , en wel aan de ondeugendfte menfchen,
gelyk als nu gezegd is. Gelyk als 'er, tot een voorbeeld , te IVurtsburg b"r

"
epm-

een tot Biflchop gemaakt wierd, die nog naauwelyks eens uyt deSchoo- se -

len gekoomen was , en die noch het geringfte ampt niet eens bediend
hadde. (jj[) En de booze Paus, Akxander de derde , moer! zelfs beken-

nen, dat dikmaals verloopene Munnikken , of moordenaars , of andere

fchelmen, zich niet fchaamden, om een ampt aan te neemen. Ja al wie

maar het meefte geld fpilde , die kreeg den dienft voort weg. (V) Het wel-

ke hy wel alles op de Leeken of Overigheid fchoof, doch met eeven zul-

ke gronden , als 'er nu noch teegenwoordig gefchied , daar de Confijtorien

en Patroonen de fchuld moeten hebben, dat dekerkendienft meeft ellen-

dig bediend werd : maar wel die geene noch meeft, welke zich daartoe^

door geld, trouwen, of anderzins, aanbieden, en daarom beedelen , en

als dieven en moordenaars, daar inbreeken, het welke zy niet eens zou-

den derven verzoeken, by aldien zy die aangewende gefchenken niet wel

iooo. fout uyt de bedieningen weederwiften te winnen. Eeven gelyk als de
Geeftelykheid, toen ter tyd, in haare ampten, de grouwelykfte gierig- <''"'«-

heyd en woeker dreef. Daar ten deele de gedachte getuygen, entendee-

le andere , by hoopen noch zoo veel over klaagen , dat het op de hee-

densdaagfcheCö»yjy?ö?7('7/en Superintendenten nu noch meeft toepafielykis.

Wanneer de Ojficiaalen der BifTchoppen alzoo befchreeven werden, daar

het zoo genaamde Jus Epifcopale nog van afdaalt : „Datzyndandie bloed- copaie."

„zuygers, of BifTchoppen , welke het geld van de lieden ontfangen, en

,,voor haare Heeren weeder uytfpouwen, en doch by alle haar vervloek-

te fchraapen en krabben niet als enkele ftank en vuyligheid der zonden
„behouden. Dat zyn die heimelyke deuren, waar door die Baals Paa-

ien den offer wegdraagen en op vretten. Aldus rooft en fteelt de
„Biflchop, door zyne lange handen, van de arme lieden het haare, en

„hy fchuyft de fchuld daar van op zyne dienaars. De Prelaaten verzaa-

„digen haare gierigheid of toorn , en zy verderven daar meede alles.

„Want, al wat onder den fchyn vanGodsdienft gefchied, dat heeft geen

„zeegen, enz. (Y) Maar het duurt te lang , om deeze en andere klag-

ten hier geheel op te ftellen.

6. Zy vermeerderden ook haaren rijkdom , door alle dit rooven en orootcn

fteelen, liegen en bedriegen, zoo zeer, dat men zich over haaren groo- en"<kdÓm»

ten overvloed moet verwonderen, wat 'er van de ryke lieden in die ker-

ken al vereert wierd. Gelyk als, wanneer de Paapen te Ment'z , behal-

ven de andere onfehatbaare koftelykheeden > onder anderen , ook een

Kruys , van dicht goud , van 600. ponden zwaar , hadden , daar dit

vers opftond :

Auri fexcentas habet hac crux atirea hbras.

Het welke men dan, alleen aan geld, op 80000. kroonen gefchat heeft,

behalven de daar aan gemaakte edele gefteenten enpaarlen.(7) En op alle

deezen voorraad trotzeerde en verliet zig nu de Geeftelykheid, en meen-
de, met haar geld, alles uyt te konnen regten: waarom zy ook zooho- noog.

vaardig wierden , dat 'er genoegzaam zoo veele Paufen aan de kleyne
n,oed'

plaatzen zaaten , als 'er BifTchoppen en Priefters waaren. Eeven gelyk 'er

1. Veel. I i i i nu

(f) Urfpergcnf. Ann. 112,2. (r) Akxander III. cp. ad Epifc. Upfal. ap. Boxhornium Hifi.

Univerf. pag. 692. (s) Petrus Bief. 1. c. (*) Conradus Chron. Mogunt. in Cat. T. V. png.

481.
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j»ar mc. nu wej m ieder Dorp een eygen Paus zyn wil. Wat de Paus denKeyzers

by het voetkuflen aandeed, dat bezoeken de BiiTchoppen ook. Altre-

dus , Aartsbiftchop in Engeland , was zoo hovaardig , dat , daar hy den

Kooning, door zyn (horken en pochchen , heel benaauwt gemaakt had-

de, hy hem eyndelyk ook geheel onder zyn macht deed buygen. Wan-
neer nu de Kooning hem eens iets afgeflaagen hadde , en hy daar over

boos vvierd, zoo berouwde het hem, en hy bad hem om vergiffenis, en

viel hem , uyt verkeerde eerbiedigheid , te voet : daar over fchaamden

zig dan de omftanders, en zy vermaanden den trotzen Paap, dat hydog
den Kooning zoo verachtelyk niet zoude laaten leggen. (uj Wat was

het dan wonder, als de grootfte Vorften , gelyk zelfs Keyzer Hendrik,

zig daar over bezwaarden ? (V) De Paufen , Bifichoppen , Paapen , en Mun-
mkken, waaren van de Vorften eerft rijk gemaakt : wanneer zy nu haar

aan goederen gelijk waaren geworden , zoo maakten zy het eeven als de roo-

vers, die te meerder begeeren, hoe meer zy kreegen , en het voorige ftond

haar met meer aan , om dat zy altijd meerder wilden hebben. Het kwam
nu ook zoo wyt , dat zy teegens de geenejlreeden , die zy alles te danken

hadden. Daarom zeyde Bernhardus ook toen ter tyd, De gantfche kerkt

zwierig, is vol eergierige : men (chaamt zig, in die eerzuchtigheid , over geene zon-

den meer , eeven zoo weinig , als zig deftraatjehenders , en dieven , voor

den ander, in haare eigene hooien fthaamen. (y) En het is ook waar, de
vruchten van deezen rykdom, en eerzuchtigheid, onder de Geeftelyke,

leggen daar klaar, zoo dat zy zelfs het hart wel hadden, om Keyzersen
Kooningen, uyt haare Ryken te jaagen. Haar weederfpannige en tyran-

nyfehen aart verraad zig allenthalven , in alle haar doen , zoo veel 'er in

deeze tyden van voorhanden is, en wel inzonderheid , ontrent het punt
over de mveftiture in Duytsland, daar het de Pauzen op het uytterfte lie-

ten aankoomen , eer zy daar voorden Keyzer in wilden zwichten. Alhoe-

wel , wanneer men het by 't licht beziet, nog de Regenten, nog de Pau-
zen, toen ter tyd bekwaam waaren, om een kerkendienaar te verkiezen,

zoo weynig als deftubjeÜen of voorwerpen, zeik het minfte deugend waa-
ren. Uyt de andere voorbeelden , zal ik , alhier maar een eenig, vanden
toen ter tyd hoog beroemden 'Thomas , AartsbifTchop van Cantelberg , kor-

telyk gaan verhaalen.

Bsdryfvan "j
'. Deeze man was dan eerft een Cancelier , die daar na, van Kooning

™°™! Hendrik de tweede , tot Aartsbiftchop gemaakt wierd , dog hy hield zich
»ienfiS

. kv na eeven Zoo als Anshelmus in de voorige eeuwe hadde gedaan, alleen,

dathy, in't begin den Koning zyne Rechten hielp beveiligen. Tweejaaren
daar na porde hem de Paus aan , dat hy dat Bisdom , teegens zynen eed,

in zyne handen moefte leeveren , op voorwenden, dat zyn geweeten hem
daar toe dreef, dewyle hy niet regt, volgens de canones , daar toe gekoo-
men was. Maar hy wilde , in waarheid , maar alleen dat recht den
Paus in zyne handen toekaatzen ; want deeze ftelde zig aan , als of hy
hem weeder tot dat ampt dwong ; daar door kwam 'er dan eenen allarm
in't land, en de Land-Rechters klaagden ondertuffchen by den Kooning,

?kh«£ii
noe ^at ^e PaaPen de ïïieefte dieveryen, rooveryen, moorden, en fchan-

«nmoor- ' de, in 't Rijk bedreeven, die zig egter niet wilden laaten ftraffen , alzoo,

G«iwjk- dat 'er in korten tyd , over de ioo moorden , alleen van de Geeftelykheid
opentlyk bedreeven waaren. Hier teegen nu maakte de Kooning fcher-

pe wetten , welke ook van alle de Biflchoppen voor goed gekeurt wier-
den. Maar deezen Thomas alleen wilde daar geenzins in verwilligen , het

geene

(«) Wilh. Neubrigienfis I. c. i. (*) Ap. Aventinum vi. p. étr. (y) Bernhardus lib. i. de
coafider-

held
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geene den Kooning zoo veel te meer verdroot , dewyle deeze hem nog £c"m
C
c-

veel van zyn Cancelters dienft fchuldig was, daar hy hem nu niet een goed
woord over gaf. Hier na liep hy uyt het Ryk , om dat hy het zoo flegt f"e

™"ïte"

gemaakt hadde, en wel inzonderheyd,om dat hy zynen pligt hadde ge- Ielvc '

brooken, zoo dat hy daar niet langer dorft blyven. Niet teegenftaan-
de, hy eens teegens den Biflchop van Mentz klaagde, dat de Roomfche
moeder nu tot eene hoere was geworden , en dat hy ook , van Joh. Sa-
risbnrienfls , zijnen vriend , weegens zijne hardigheid , beftraft wierd ,

na dat hy aan den Paus geappelleert hadde , daar hy zig op verliet , en
tot den Franfchen Kooning overgegaan was. Dog , wat hy hier op , in

de Neederlanden , en by den Paus , teegens de rechten der Hooge Ove-
righeid, heeft gedaan, zulks alles weeten de Papillen niet genoeg te roe-

men, en zy maaken hem daar over heel tot een heylig en martelaar ,door
dien hy voor den Paus zoo zeer vocht , waar in hy dan zijn eyge eere

meede zogt, en de andere Bifïchoppen teegens den Kooning onophou-
delyk oprokkende, ja die geene in den ban deed, welke hem niet wilden
volgen. Door welke, en andere konden , hy eyndeb'jk den Kooning
zoo moede maakte, dat hy zig met hem verdroeg, en hem weeder in 't

Ryk riep : maar , dewyle hem , weegens zyne ongeftuymigheid , ieder

een vyand was, en dat hy zelfs des Koonings trouwe onderdaaneninden
ban deed, zoo bragten hem vier zoldaaten , in de kerk , in 't Jaar 1 170,
om hals, waar toe zy zyne vryheid in 't fpreeken , of , veel eer , zyne DooA «n

fcheldwoorden , tot een oorzaak gebruykten, gelyk als de Schryvers dit

ook doorgaans bekennen. Waar by dan zommige deeze legenden ftel- ogende*

len, als hadde hy, nog in de kift, de hand opgeligt, en den zeegen ge-

geeven , ook ontallyke wonderwerken na zyn dood gedaan , van waar 'er

aan de beedevaarten tot zijn graf geen eynde is geweeft. (V) Onderutf-
fchen was het dog nog grouwelyker, dat de Paus , en de Geeftelykheid
in Engeland, van weegen deezen overleedenen , het den goeden Kooning
zoo bang maakten, dat hy zig van haar

;
na haar voorgeeven, liet tuch-

tigen, waar by hy dan 83 flaagen tot boete verdroeg , het net over het

hoofd liet haaien, en haar flaaf wierd , na dat hy zig lang teegens haar

hadde verweert, (a) Men ziet dan daar uyt, hoe dat Thomas, als een

onruftigen en weederfpannigen kop, ook van zyns gelyken weeder be-

taald moed werden. Paus Alexander de derde maakte hem kort daar op
tot eenen heylig. (b) Hier kan hy ons nu , in de plaats van alle , tot

een ftaaltje zijn , wat de hoogmoedige Bijfchoppen en Superintendent

ten, teegens haare wettige Overigheid, dikmaals in haaren fchild voe-

ren.

8. Hoe wraak- en bloed-gierigzy ook anders geweeft zyn, zulksisnual
fl°f^

e
r.

uyt de voorige eeuwen klaar, daar, niet teegenftaande het haar op de Conci- Geduiyk-

hen verbooden wierd , (f) het nu verderzoo ontallyke voorbeelden geeft,

hoe de Paapen zelfs het zwaard op zyde gegord, en de bloedigfte oor-

loogen gevoert hebben. Een gering Pnefter in Noorweegen , Severtis

Birkenbeen genaamd, ving zulk eene muyterye teegen den Kooning aan, Muytery

dat hy hem , met alle de zynen , ombragte , zich zelfs tot Regent
opwierp , door een toveres veel fchaade deed , en met de dochter des

Koonings der Gotthen trouwde: in zyn zeegel nu zoude hy deeze woor-
den gevoert hebben-, Severus , de groot e Kooning , wild als een leeuw, en

vroom als een fchaap ! (dj Zulke ongehoorde dingen fteeken zomtyds
liii 2 onder

(z) Guil. Ncubrigienfis u.c. 16. Rogerius in Ann. Joh. Sarisber. Heribertus. Match. Parif.

(<t) Rogerius Epifl. Thomse Cantuarienlis per Chr. Lupum edita: 16&2. Bruxellis. (/>) Roge-

rius. (e) Concilium Pifanum A. 1100. ap. Baron. h. Ann. p. 22. (d) Wilh. NeubrigienC

111. c. 6.
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j^rMc. onder de zwarte lange rokken verborgen. Wanneer ook de Biflchoppen

L
M
en

C
geenen tol genoeg, of andere vervallen kreegen , dan was het voor haar

"><»•.' een geringe zaak , dat zy haare nabuurcn met vuur en zwaard verwoeft-

ten. De Biflchop van Freyfingen , Otto , was zoo ftout , dat hy den

Hertog van Beyeren, om een tol, den oorlog aanzeyde, 'en veel geweld

teegens hem gebruykte. Een ander Aartsbijfchop vocht , om diergelyk

een inkomft, met den Hertog , heel vinnig , vermoordde veel duyzend

menfchen , nam flooten en plaatzen in , beroofde de kerken , en over-

heerde alles. Zulke fchoone Herders waaren het,zegd deHiftorieSchry-

ver daar by , die de fchaapen verfcheurden , als de wolven. En by alle

zulke treurfpeelen , zat de Paus, en zag dat bloed vergieten aan, ja hy

hitfte de partyen noch wel teegens malkanderen op. (Y) Op deezen tyd

zelfs, hebben twee Abten , die malkander vyand waaren, alledeinkom-

ften van haare kloofters , met het werven van foldaaten , doorgebragt , al-

on E erech. leen maar, op dat zy malkanderen fchaade zouden konnen aandoen, (f)

Wie hadde dan , by zulke grouwelyke moetwilligheeden , nog de ge-

ringde billikheyd konnen hoopen? Het is en blyft wel altyd waar, van

zulke Satans {loeien en fchoolen, 't geene toen ter tyd eenzeekerSchry-

ver klaagt : Al wie in dit Confifiorïe een zaak heeft , die zoeke maar by tyds

geld, wil hy niets verliezen. Men hoort daar alleen die geene , welke krom-

me handen meede brengen, (ff)
Ten minften pikte de eene kraai den ander

altoos de oogen niet uyt , zy beftraften malkanderen over de grootfte

fchandelykheeden zelfs niet , derhalven willen zy van de weereldlyke

lieden ook noch veel minder beftraft zyn. Daarom dwong Anshelmus

ook den Kooning in Engeland, noch in 't begin van deeze eeuwe, dathy
zynen regtvaardigen erntl ophield, en de Paapen , om haaren onlydely-

ken ontugt, niet meerder dorft ftrarfen. Ja zy fchaamden zig niet, hem
voor de neus te leggen , het komt eene weereldlyke Overigheid niet toe , de

zonden der Geefielijke te ftraffen. (g) En van de volgende onluften, met
Thomas van Cantelberg, fchreef een zeeker man , dat van alle waar was.

„ De Biffchoppen zoeken veel meer de vryheid en eere van de Geefte-

„lykheyd te behouden, als haare ondeugden weg te doen. Daarom waa-

„neh zy Gode eenen dienft te doen , wanneer zy de goddelooze Prie-

,,fters , die zy zouden ftraffen , nog teegen de opentlyke tugt verdee-

„digen. Alzoo hebben zy alle magt, om alles ongeftraft te doen , en
„zy vreezen nog God nog menfchen meer, daar zy nogtans aan alle be-

hoorden voor te ligten. (h)

Luyhcid. 9. Zoo vlytig egter als zy in het Rijke des Duyvels waaren, zoover-
fturven en luy waaren zy hier teegen weeder tot alles , in haare dienften.

Zydeeden niet eens haar opusoperatum of fchyn-werk , waar in egter alle

haar weezen beftond , zoo dat men zelfs klagten vind , hoe dat 'er in de aller-

volkrykfte Karfpelen en Domkerken dikmaals geene 3. of4. Kanunnikken ,

en andere lieden , gevonden wierden ; (1) ik zwyge nog dat zyietsregt-

fchaapens zouden verrigt hebben. Doch, die noch al eenigzins vlytig

wilden zyn , die maakten haar geheele werk van de wysgeerige grillen

,

en de Schoolfche Godgeleertheid , daar nu terftond meerder van volgen

zal. Aan de BifTchoppen behoeft men niet eens te denken , dat zy maar
het geringfte van haar ampt zouden gedaan hebben: haaren ordentelyken

arbeyd, was.ryden, jaagen, flempen, zuypen, hoeren en boeven , en
de kerkelyke goederen door de keel te lappen, gelyk als 'er dan van een

Re-

(e) Aventin. vu. p. 65-9. (f) Baron. A. 11 26. n. 3. (ff) Gnalterus Mapes. Cat. T. V. p.

491. (g) Wilhelm. Malmesbürg. 1 1. de Geftis Pontif. Angl. (/») Wilh. Neubrigienf. u. c.

ió. (/) Liber de Negotiis Eccl. To. 11. Concil. Colon.
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Regensburgfche Biffchop , Hartwich , gefprooken werd. (k) Onder zulk \"
t

T^
een Opziender maakten het de geringen ook niet een hair beeter , en de
Munmkken meenden goed fpeelen te hebben , wanneer de Abten den
teerling maar opwierpen. „Onze Geeftelyke, fchryft 'er een , weeten
„nu niet van inzettingen , zy leeren die ook niet , maar daar teegen

„luijeren, vretten, en zuypen Zy des te beeter: zy zyn altyd op de
„ftraaten, en niet inde kerken: zy zyn langzaam om de zondaars op te

„ zoeken, maar fnel om haazen op te jaagen : zy roepen eerder haare

„haazewinden by een , als de arme menfchen. De honden zyn rafler

„om de wolven aan te taften , als zy het misboek. Haare bedden zyn

„ veel fchoonder opgepronkt , als de Altaaren, haare drinkglaazen zyn
„fchoonder als de kelken, haare paarden koftelyker als de kerke-zaaken*

enz. (T) Ja een ander moeft noch een 80. jaarigen Bilïchop van het veel

jaagen en haazen-loopen afmaanen, en voorftellen, hoe fchandelyk het

was, dat zulk een oud Prieiter zyn gantfchen tyd daar meede door-

bragt. (tri) En elders maalt hy de booze Paapen zoodaanig af, dat zy
meer op het voogel-vangen , als op haare Gemeentens , acht gaaven

,

(avium , non ovium curam fufceperimt.) (n) Maar wie zoude alle de veiiuii.

zoorten van haare welluften en dertelheeden hier konnen befchryven ,

daar zy, niet alleen in alle overvloed leefden, maar ook, door het trouw

verbod, tot de grouwelykfte ontucht verrukt wierden, waarvan tevoo-

ren al gedacht is ? zoo gaarne nu als zy het met malkanderen in de
boosheid eens waaren, zoo licht konden zy ookweeder over haare voor-

deden , luft , of eere , ilruykelen en oneenig worden. Alzoo dat 'er -rviu^

niets gemeender was, als het gekyf derPneiters over de nietigftezaaken. r 'êhcld "

Ten tyde van denKeyzer Gonradus , midden in dieeeu\ve,begondenzy,

in zyne teegenwoordigheid , op het Pinxter-feefi , midden in de Kerk,

om de voorzittinge te twiften. Daar dan haare bediende , met fpietzen iwiit om

en ftokken toeliepen, en den eenen hier, den ander daar, uyt haare ftoe- t\u°°^.

len trokken , en andere daar weeder in ftelden. Waar over dan veelbloeds

in de Kerk vergootenwierd, en de Keyzer zelfs daar over verbaalt ftond,

die deeze dingen van geenebarbarifche ftraatichenders , ik zwyge nog van

Kerken-dienaars, vcrwagt hadde. (0)

10. De Munmkken waaren nu eeven ook zoo , gelyk als wy haar in Todbm

de voorige eeuwe gekent hebben : uytgenoomen wat ergens Bernhardus , en mkk'cn"""

eenige andere vroome Abten , goeds onder haar ftichtten , waar onder vróë^n.

echter veel op hu ychelerye en menfehelyke inzettingen uytliep , gelyk

als daar was , Petrus Clumacenfis , Rupertus Tuitten/is, Petrus Cantor,

phgo en Richardus de St.ViÜore, en andere, welke onder de getuygen

der waarheyd (taan. Van de andere was in 't gemeen waar, dat iemand

aan den Paus zelver fchreef: Zy zuigen de muggen uit , en verjhndenhee- "
a

r°™£
o

Ie kawelcn , dat is, zy vernietigen Gods gebod , door de inzettingen van ren.

menfchen, vercijnzen het kleine , en het groote laaten zy vaaren, voomaa- Huyche.*

meli)k het oordeel, debarmhertigheid, en het geloovei Welke dan ook op
ery '

een andere plaats bekend , dat de Munnikken van de weereldlyke , in

hun leeven , niet te onderfcheyden waaren. (*) En een ander Schryver,

van een ander zoort, zegd aldus: Zy achten mets voor zoet , als wijnen Lioiitwat-

geld , mets voor bitter , als de eenzaamheid en het jiilzwygen , niets voor
'g e

lieffelijk, als het vleefch en de 'weereld, niets voor boos , als Gods Woord

en Geeft, (p) Waar meede dan ten deele de bygeloovigheyd,en tendeele

Iiii 3 de
(k) Avcntinus vi. (/) Hugo de S. Vi&orc ap. Centur. Magdeb. xu. c. 7. p. 1026. (m) Pe-

trus Bief. ep. 65-. (») Idem ep. 67. (o) Matth. PariC A. 115-1. (*) Petrus Ckiniaccnfis in

Cat. T.V.p. 45-8. & lib. r. ep. 2. ap. Baron. A. 1142. n. f. (f) Petrus Cellenlis ep. 13. edit.

Sirmond.
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de ontucht der Munnikken beftraft wierd. Deeze maniere van leeven nu,

nam, in deeze eeuwe, veel fterker toe, als ze wel in geene andere voor

deezen hadde gedaan. Want daar kwaamen nu zoo veele nieuwe ordens

op, die zich weederom in zoo veele partyen en Setlen verdeelden , en
zichtbaarlyk, aanrykdom, meenigte, en andere dingen aan wieflehen.

De rykfte nu daar onder , waaren de Cifierfienfen , welke den reegel van

BenedicJus , al in 't Jaar 1098. weeder invoerden, en de meefte daar on-

der, vanden beroemden Bernardus , daarna Bemardinen heetten, (q)
Deeze vermeerderden zoo zeer , dat men , in 't Jaar 1 150. al in de 50.

groote Abdyen daar van telde. (V) De Pramonftratenfen kwaamen in de
Landftreeke van Latidun, ontrent het Jaar 11 20, door Norbertus op,
een ryken Lottharinger , die een ftreng leeven wilde aanvangen , en in

de winter met bloote voeten ging. Gelyk'hy ook alzoo tot den Paus

kwam, en van hem in zyn voorneemen bekragtigt wierd, dat hy zich,

in een plaats , Pramonfirat , of Prato Monjlrato genaamd , ter needer

zette j en met andere naar den reegel van Augnflinus leefde. (Y) Ande-
re nu wilden zich wel teegens deeze Munnikken aanftellen , die zich

Mendicantes of Beedel-munnikken noemden ; daar toe gehoorden ook de
Atigvjlinen, Eremiten, de Dominicaanen en Francifcaanen , welke eerft

in de volgende eeuwe recht terdeege beveiligt wierden. Op deezen tyd
kwaamen de Carmeliten ook nog op, onder Alexander de derde, ontrent

het Jaar onzes Heeren 1 160. alhoewel zy het zelfs niet heel zeekerwee-
ten. Deeze waaren eerft kluyzenaars, welke) in Palefiina, hier en daar

gewoont hebben, en die hier na van den Patriarch te Antiochie , Haime-
ricus , op den berg Carmel byeen vergaadert wierden , en een kloofter

bouwden. Van daar wierden zy hier na verjaagt , en verftrooiden zig
door gantfeh Europa, ook wierden zebyzonder van Paus lnnocentius de

derde vaft gezet, na dat zy eenen grooten hoop /'abelen, van verfchynin-

gen van Maria, en andere, op de baan hadden gebragt. (f)
11. By de tochten in 't Heylige Land , byzonder na de inneeminge

der Stad Jerufalem, verzon men ook heele nieuwe Soldaaten, of Rid-
der-ordens, welke toen ter tyd eene onchriftelyke verkeerde oorfpron°-

hadden, en nu tot een ydelen tytel geworden zyn. De eerfte van deeze
Ridder-ordens was die van de Hojpitalariï , of der Hofpitaal-broeders

,

van het Hofpitaal , of Gafthuys , het welke, in de voonge eeuwe , by
het Heylige Graf gebouwt was, gelyk als hier booven nu reeds al ver-

haald is. En dewyle daar beneevens eene Kapelle , aan Johannes Elee-
mofynarins , een overleeden BilTchop toegewyd was , waar uyt men na-
derhand Johannes den Dooper maakte , zoo noemden zig deeze lieden
hier na "johanniten of Ridders van St. Jan. Doch de orde zelfs kwam
eerft regt in ftaat, ontrent het Jaar 11 18. als wanneer 'er een van Adel,
genaamd Gerhardtis, een meenigte Soldaaten tot zich nam , die hy met
een wit kruys teekende, en daar meede de reyzigers in Palejtina tee^en
de Sarazynen wilde befchermen. En deeze orde was hier na door veele
itichtingen en veldtochten , tot zulk eene hoogte opgefteegen , dat de
Meefters van deeze orde een meer alsKooninglyke macht hadden. Zy
noemden zig hier na de Rhodifche Ridders, van het Eiland Rhodus , en
toen de Turken haar dit ook afnaamen , de Malthefer Ridders , van het
Eiland Maltha. (u) Ontrent de zelve tyden kwaamen ook de Tempel-
heeren , of de Fratres Militia Templi te voorfchyn , welke na by den

Tem-

(7) Bibliotheca Cifteiticnfis.Sun'us. (r) Matth. Parif (/) Vincentius inSpcc.Hift. & ex eo
Nauclcrus gen. 38. p.183. Urfpergenf. p . 278. Antoninus. Surius. (/) Joh. Lannojus. Biblio-
theca Carmelitarum. Poi. Virgil. vu. c.3. (») Wilh.Tyrius.
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Tempel te Jerufalem woonden. Deeze wilden, onder de aanvoeringevan p»uc.

eenen Gaufria van ot.Umer, en van tiugo de faganis, de reyzigers voor

de Turken en Sarazynen befchermen , en de weegen naar Palefttna veylig

houden. Waar toe zy dan ook van den Paus Honorius de tweede , in 't

Jaar 1

1

2 8 , op het Synode te Troyes in Vrankryk , beveftigt wierden

,

doch niet over de 2oo.jaaren ftaan bleeven. Haare kleederen waarenwit>
en met een rood kruys , na de gewoonelyke aaperye en het bygeloove
van die tyden. (x) Kort daar op , onder Alexander de derde , ontftond

derf

'er in Spanje de orde der Ridders van St. Jacob , die zich naarde reegels van st.

van Augufimus fchikten. Desgelyks ook in Cajldie , de Rtdders van Ca- vVnc'aia.

latrava. (y) Onder de Vuytjche wierden byzonder geroemd deTeutonici "^ömd.

of Mariani , welke het de Hofpitalarii en Tempel-heeren wilden nadoen. MatUni -

Want een Duytzer bouwde te Jerufalem een Hofpitaal , waar in alle de

Duytfche Pelgrims zouden opgenomen werden , en daar by eene kapelle de

H-AUria toegewyd , waar van zy dan ook den naamkreegen. Van waar zy
daar na in Pruyjfen kwaamen , als zy uyt Jerufalem verdreeven wierden, ge-

lyk als hier onder nog volgen zal. (z) En alzoo maakten zich die ellen-

dige lieden veel vergeeffche moeite, met alle haar vegten en ftryden , en

terwylen zy het uytterlyke graf van Chriftus wilden bewaaken, zoover-
gaaten zy t'eenemaal daar door haare rechte Chriften-phgten. Gelyk
als'er dan, onder deezen tytel en orde, eene onbefchryffelyke boosheid*

met rooven , fteelen , moorden , woekeren , en diergelyke , bedreevcn

wierd, en dat nog met de waan der grootfte heyligheyd en verdienfte,

daar deeze Ridders in der daad niet anders leefden , als de ongebonden-
fte Soldaaten, gelyk het haare hiftorien ook wel uytwyzen.

12. By zulk eene gefchaapenheyd der Geeftelykheid leefden' de ande- Ai Pc*«nt

re ook zoo maar heen. By aldien ik alle die barbarifche wetten en or- ^aTI?
donnantien wilde overloopen, die dog, onderde zoo genaamde Chrifte- hoÓp.

ge

nen, nog altyd voor heilig en goed door gingen, zoo zouden 'er grou-
welyke dingen voor den dag moeten koomen. Byzonder, daar de mee-
fte volkeren, welke eerft onlangs Chriftenen genaamt wierden, haare ou-

de heydenfche wyzen altyd behielden , en van de Biflchoppen ook daar

in gelaaten wierden. Om nu maar aan een eenig voorbeeld te gedenken,
zoo maakte Wilhelmus , Kooning van Engeland, onder anderen , deeze
grouwelyke wet: Dat men geen kwaaddoeuder om 't leeven zoude brengen, «,'c

1"""

maar hem de oogen uytjleeken, handen en voeten afbouwen, of anders aan
andere heden zóodaanig verminken , dat hy maar , als een blok , tot een

teeken van zijn mifdaad, daar needer lag. (a) In Triand was dit een ge- orouwdy-

bruyk, dat de mannen, wanneer het haar maar beliefde, haare vrouwen rmgcT"'

verruylden , en weggaaven , óf verftieten, niet anders als paarden, of
andere dingen. (6) En in Spanje hadden de voornaamfte wel vier , of v«ih«id

meer vrouwen op een en dezelve tyd. Gelyk als 'er dan de Graaf van wen.

rcu"

Tolofa, Raimundus , vyf van haar had , en 'er op eenen dag drie trouw-
de, (f) Het barbarifche gebruyk met de openbaare tweegevechten , waar TwecfM.

door alle ftrydigheeden byna afgedaan wierden, nam nog, door de opentlyke
wetten der Regenten, altyd toe, gelyk als zoo veele treurfpeelen , in dee-

ze eeuwe het ook wel aanwyzen:en de Geeftelykheid zag alle deeze din-

gen aan , licht uyt verlangen , dat zig de Leeken onder malkander maar
altyd meer en meer mogten ombrengen. In 't Jaar 1159 verbood dePaus
op het Lateraanfche Synode, het tournootjen ,het geene al lang te vooren

op-

(x) Idem xii. c.27. Petrus Cluniaccnfis vi. ep. 27. (y) Jac.dc Vitriaco. Mariana. (z.) Joh.
de Vitr. Urfpergenf. (a) L.16. Wilhelmi ap.Boxhornïum l.c.p.636. (i) Anshelmus ep.36.
(c) Andrcas Favynus Hift. Navarr.LV.Ann. 1234.
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jA Jf mc. opgekoomen , en altyd voortgezet was. (d) Dog de meefte keerden zig

daar niet aan, dewyle de ftrafte haar veel te belagchelykfcheen,datnaa-

mentlyk , die in zulk tournooijen omkwam , op den Gods-akker niet begraa-

ven zoude worden. En wat zouden het de andere beeter gemaakt heb-

ben , daar de Biflchoppen en Paapen zelfs de Moedigde oorloogen , en

recht erndige tournooijen aanvingen? Uyt deeze grouwelyke gewoontens

der voornaamfte is het algemeene verderf dan ook openbaar: en eenzee-

ker Schryver zegt van de Chriftenheid in 't algemeen : Het is nog erger,

dat die geene Chriftus vervolgen , welke dog , van hem , Chriftenen heeten.

Het fchynt , als of het gantfche Chriftenvolk teegefis Chriftus opgeftaan

was , van dekleynfte tot de grootfte. Van de voetzooien af , tot aan den

top van 't hoofd toe is 'er niets gezonds aan haar. De boosheid is eerfi

van de oudfte Rechters, en zynegewaande Stccdebouders, uytgegaan, wel-

ke zyn volk zouden regeeren; en die geene zyn de eerfte , als Chriftus ver-

volgt word, welke dog de voornaamfte willen zijn, enz. (e)

13. Het ontbreekt my aan tyd en geleegenheid , om de andere mis-
sie»we bruvken te doorloopen. Dog de hoofdveranderinsen in de Godgeleert-
ïcmhtid. heid, moet ik geenzins ongemelt laaten , waar van deeze eeuwe byzon-

vecbnddes der aanmerkelijk is. Hier toe maakte de Satan eene rechte voorberey-

deMM-" ^inge, door ^ l verbod, dat men de Bybel niet meer in de moederlyke
deriyke taaie, leezen en gebruyken zoude , dat hy door Inuoccntius de derde uyt-

voerde. (f) Eeven gelyk als hy nu nog zyn groot voordeel , door de
Pausgezinde Geedelykheid , by ons zoekt , wanneer zy niet lyden kon-
nen, dat de Leeken een Duytfch Tedament by zig hebben, en maar een

schooi- fpreuk daar in nazien. Wanneer nu de Bybel de lieden alzoo volkoo-

kcrihad. mentlyk benoomen was , zoo brak de volle zwerm der School-leeraars

,

als een fnelie vloed, voort in, en men hoorde , in kerken en fchoolen 5

van den Bybel niets meer. Tot hier toe hadden nu en dan nog al eenige

Leeraars op de praciijke des Chridendoms, ten minden na de wet en inzet-

tingen, de menfehen gefticht,en de befpiegelendemeyningen laaten vaa-

ren. Alzoo, dat het in de JVefterfche Kerken daar in nog al beeter is ge-

weer!, als in 't Ooften , daar niet alleen de-Arabier s haare wysbegeerte in

veel gefnap at lang geleert hadden , maar ook de neuswyze Grieken haar

grootite kond maar alleen in onnutte vraagen en wcordkry^en zogten,
voor welke Joh. Damafcenus , met zyn eerde Syftema , dat men nu ook
in Latyn hadde overgezet, den weg heeft gebaant. Nu ter tyd verviel

Lombar- de Geedelyklieid hier ook geheel in, wanneer Petrus Lombardus , Damaf-
cemis na aapte, en ook vier boeken» van fpreuken en raeeningen , te zaa-

m en gelapt heeft, gelyk die van 't rechtzinnige geloove of rechte ge-

voelen. Want, op meeningen en waan, en niet op eenen vadengrond,
bedaat alle het fchyngeloove der rechtgeloovige Leeraars. In deeze vier

boeken nu bragt hy de Godgeleerthefd der Oudvaders in een kort be-

grip , hy nam zyn grond op haare uytfpraak , en hy dacht aan den
Bybel verders weynig of niet. Aanmerkelyk is het, wat een zeeker Schry-

ver in Vrankryk van deeze Schoolfche Godgeleertheid in acht genoomen
heeft : Hoe dat naamenthjk de leere van de drie perzoonen in God ("en al-

zoo ook de andere fchoolfche termen) in 't eerfte feenemaal onbekend ge-

weeft is , hierna, onder Tertullianus , heeft toegmoomen , onder Athana-
üus meer is opgehaalt , onder Augudinus bekragtigt, en, onder Lombar-
dus, ontrent de helft van deeze eeuwe eyndelijk volkoomcntlijkopdenthroon

is gezet geworden, (g) Deeze Lombardus wierd,in 't Jaar 1 159 , Biflchop

te

{d) Concil. Lateranenfe & ap. Gratianum. (c) Bemhardus Serm. r.inConverf.Pauli. (/)In-

riacemius iu.ep.Dccret.ad Metenfes. (g) Joh.Beliardus lib.i.dcTrink.c.33.
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te Parys, en, dewyle hy wat nieuws opbragt , Magifter Sententiarnm , /„Wcc!
of, een meefter der meeningen , genaamt , gelyk zig dan alle de Hooge
Leeraars der Schoolfche Godgeleertheid , die uyt loutere meeningen te

zaamen is gezet, billyk zouden moogen ütuleeren. In 't begin wilden 'er g^I'
veele het zoo niet aanneemen , en klaagden hem opentliik aan , als had- f«rt]«yd

**'
. word ver*

de hy , in veele artykelen,en wel inzonderheid van de menfehheid Chri- **«««•

fti , zeer gedoold, (h) Waar over zy hem eenen uytzinnigen ketter noem-
den. (/) Ja de Paus AUxandcr de derde zelfs , wilde hem in 't eerfte tot

een ketter maaken. (k) Maar, dewyle het den Satan ongeleegen kwam,
dat deeze groote ftut des Antichrifls niet vaft zoude ftaan , waar van hy
wel zag, dat die ook, in de zoo genaamde zuyvere Gemeentens , een

voet zoude krygen , zoo wierd hier na alles aan een kant gefteld. En
de fchriften van Lombardus hield men wel haait veel hooger als den
Bybel zelfs , en men liet ze voor een grond der geheele Papfle God-
geleertheid verftrekken. Van waar 'men dan zoo ontallyke Commen-
tarien en Glojjen daar over gemaakt heeft. Alhoewel 'er zomtyds ook al

eenige waarheeden daar in voorkoomen, die regelrecht teegen het Paus-

dom {tryden : want een blinde hen zomtyds wel een koorentje vind, die

daarom echter niet ziende genaamt kan werden.

14. Uyt deeze Hinkende bron nu vloeit die alom bekende Theologia

Scholaftica , waar uyt dan ook de meefte termen en meeningen , in onze

fyjlemata , helaas ! gefprooten zyn. In 't eerfte fcheen deeze leer-weg

wel wat zeediger te zyn , door dien zy deg den Bybel nier zoo t'eene-

maal weg fmeeten, maar die nog al, met en neevensde Oudvaders , by-

bragten,en met haare commentarien vervalfchten,nogtans^n/?tf/é7^daar
£e
f"

e

e

r

™'.n_"

niet bv fielden : maar door dien de oude flange, in alle haare bedriege- ?!""">
n n j • 1 • j • 1

fcheThco-

ryen eerft onvermerkt ïnlluypt , zoo uyttede zig hier na dien grouwel, ïogic.

in de volgende eeuwe , veel groover en dommer , gelijk als wy het dan

ook hooren zullen. De affchnkkelykheid van deeze nieuwe Godgeleert-

heid is dan zoo taftelyk geweeft, dat ook toen ter tyd, en verder heen,

veele reedelvke lieden zeer daar over geklaagt hebben. Hier dóór , zeg- Kbgten

1 < v-i- 1 i 1 i 1 1 j r i J 111 d23" tee'

gen zy, is de Goddelyke wysheid 3 en die reyne fonteyne , door den modder der g«.

•uraagen en meeningen ,troebelgemaaktgeworden -,gelyk als men uyt de ervaa-

renheyd ook wel ziet , wanneer men maar niet blind wil zyn. (I) De wee-

reldlyke wysbegeerte heeft de Godgeleertheid , door haare onnutte nieuws-

gierigheid , rechtjehaape gefchonden en onreyn gemaakt, (m) En wie zal

alle de klagren en getuygeniffen , van oude en nieuwe Schryvers, hiervan

bybrengen, byzonder uyt Lutherus , diegewifïelyk nu van vooren aan zou-

de beginnen, om die Schoolfche Godgeleerde van den Preedikftoel tegeef-

felen, die zich zelfs, en anderen, nog tot nu toe, met zulken drek

mefteri', en echter meenen, dat zy groote dieren zyn. Na deeze God- aftori»

geleertheyd kwam ook de Hiftoria Scholaflica , ontrent deezen tyd ^oh u

op , als Petrus Comeftor , of de vraat , (om dat hy den gantfche By-
bel opgevreeten , dat is , zoo wel verftaan zoude hebben) een Frans-

man van 'T) ore geboortig , de Hiftonfche Boeken , uyt den Bybel , in

een Comfendium van 16. boeken te zaamen trok , waar by hy dan veele

fabelen , en andere onzeekere vertellingen, voegde, gelyk als zyneeyge-

ne liefhebbers ook moeten bekennen. Van deeze, en Petrus Lombardus,

en Gratianns , is het aanmerkelyk , dat men haar in 't gemeen voor drie G««anus,

gebroeders uytgeeven wil, en die van eene Hoer gebooren zouden zyn.

I.Deel.
'

Kkkk De-

(h) Concil.Parifienfe. (i) JoachimusFlorenfisap.Matth.Parifp.13z. (i) Alcxander 111.

cp. ad ^#chi Epifc. Senonenfem ap.Matth.Parif. p. 131. Balceus p.2ij\ (V) Avcntinus vi.p.038.

(m) Jo. Trithemius.
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jaarMc. Dewyle zy de Babylonifche Hoere, als haar Moeder, de grootftedienft

gedaan hebben, konnen zy den ander daar in ook wel gelyk , en alzoo

broeders geweeft zyn. (n)
Pauireiyk i^_ Deeze Gratianus nu was een Mimnik uyt Itahe , en een onzaalig

• werktuyg van het Pauffelyke zoo genaamde Recht , oïjus Canonicum

:

het eerfte deel nu daar van, dat zy Decretttm noemen , bragt hy te zaa-

men, waar in hy onder een zeekeren tytel, in 't korte bevat heeft, wat

in zynen kraam mogt dienen, als van Canoncs der Concüien , van fpreu-

ken der Oudvaders , van brieven en inzettingen der Paufen , waar toe

hy ook iets uyt het weereldlyke Recht te zaamen gelapt, doch hetmee-

fte van allen verkeert, vervalfcht, en verminkt heeft: en alzoo heeft hy
het in dijlinftiones , caufas , en quafliones verdeeld , en het hier na ook,
door den Paus Eugemus de derde , laaten beveiligen , gelyk als eenige be-

kennen, (o) andere verzwygen het, ten aanzien, dat de nieuwere De~
creta van het Tridentinfche Concilitim , en andere, met deeze oude niet

over een koomen. Hier by zyn hier na , onder Gregorius de neegende y

Deereuies. die v)'f boeken der Decretahen gekoomen , en wel eerft in 't Jaar 1230,
gelyk ook het zesde boek, onder Bonifacius de acht/ie , en verder, onder

Llemens de vyfde , de Clemenüna , welke johannes de twee-en-twm-

tigfte heeft verkondigt: en eyndelyk, de Extravagantes , welke met de

vreemde glojjen , hier na daar toe gezet, en daar meede het gantfehe^f
Canonicum geflooten geworden is. Dog wat al fchandelyke onrechtvaar-

dige , en goddelooze principia deeze boeken m houden , zulks is al lang

van verftandige Mannen beweezen geworden. Zeeker is het , dat Lu-
therus, niet alleen recht, maar ook veel te weymg gedaan heeft, dathy
het Jus Canonicum te IVittenberg opentlyk heeft verbrand , dewyle hy
zien moeft, dat het doch daar na, onder de zyne, meer als te veel ge-

koeftert is geworden.

R«htm 16. Ontrent het midden van deeze eeuwe ving men ook aan de wet-

l'mllf" ten van J'ufiinianiis weeder op te haaien, na dat zy over de 600. jaaren
W
cwarm"

p
^an8 begraaven, en maaralleen onder de Grieken gebruykelyk zyn ge-

weeft. Want in Italië , en elders, hadden de Gotthen en Longobarden

haare eygene wetten ingevoert, en alzoo bevonden , dat eene Regeerin-

j^r
s

ge we l zonder het Corpus Juris beftaan konde. Maar nu wilde eene met
naame IVerner of Irnerius zich eenen naam maaken , die in't Ooflcn was
geweeft, en op de wetten der Grieken byzonder verheft was. Deeze be-

gaf zich dan by den Keyzer Lotharius, en bewoog hem , dat hy deeze
wetten weeder invoerde, en te Rome en Boulonje , in de Hooge Schoo-

Bouionje.
}e ]jet leeren. Daar hy dan te Boulonje zelfs Hooge Leeraar van wierd,

en een licht der Rechten QLucerna, of veel beeter,maar Later'naJuris')

heetten moeft, doch met wat vooreen recht, moogen diegeene oordee-

kn, welke het wel verftaan. (p) Dit was ten minften zeer bedenkelyk,

dat Irnerius zyn eige School , door des Keyzers bevel, alleen maar voor

krachtig verklaaren liet , en hy alzoo het Monopohum of de markt

alleen zocht, om geld en eere alleen daar van te hebben. Tot deeze

r>o"ö
van bikken kwaamen ook noch andere, daar men den tytel van Doctor, of

Leeraar, op zulke Hooge Schooien bedagt , en deezen IVerner die dwaa-
ze Ceremoniën daar by voegde, dat die Dottores byzondere hoeden, rin-

gen , rokken , en zoo voort , moeften aantrekken , welke dwaasheid de
Godgeleerden en Artzen haar naderhand hebben nageaapt. Dit a^les

nu ftak de Geeftelykheid zeer in de oogen , om dat de Leeken ook iets

by-

(«) Ziegkrus prsfat. in Jus Can. («)Trithemius Anti. 1 ijl. Au&or Vitse Gratiank (j>)Uc*

fperg. p.278. Gcnebrardus.
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byzonders wilden hebben , en door dien 'er in 't Jus civile veel ftond , dat Iaar M(

reegel-recht teegen haar voordeel aanliep. Derhalven kwaamen zy dan

met haar Jus Canomcum ook op het Schouwburg, en de Paus liet het in

de Schooien invoeren, maakte ook Doctores Juris Canonici , of, gelyk

men haar gemeenelyk noemd, Magiflri', of Meelters , welke dan die nar-
MaRiari-

rerye aan de arme jeugd moeften voorleezen en indampen. Deeze gaa-

ven zy, tot een teeken, een zeeker ftokje in de hand , van waar de Ba-
allaru of Bacchcllarii haaren naam hebben , of ook wel van de Bacca fe

a"a,a"*

Lanrea-, Laurier-beften > enz. waar over ik de oordeel-kundige (critici)

en andere laat twiften, die daar in eenige eere zoeken. De Paus maakte

nu alle deeze lieden tot zyne flaaven, door dien hy eenen eed van haar

nam, dat ze niets altoos zouden leeren of onderneemen , als wat zyn
belang meede bragt, welken grouwel Lutherus ook heel duydelyk heeft

aangemerkt. Maar het is fchande en zonde, dat deeze gewichtige (tut-

ten des Antichriflmdorns , nu nog onder die geene zelfs, welke zigover

de reformatie beroemen , geduurig byna als groote heyligdommen ge-

houden , en op de Hooge Schooien noch opentlyk gcbruykt werden.

Maar wat doed de bygeloovige weereld niet al om geld ? van de overi-

ge misbruyken in deeze eeuwe, mag ik nu geen gewag maaken , alhoe-

wel zommige het begin van de grouwelender biechte op deezen tyd (lel-

len, door dien. Innocentius de derde bevoolen had , dat alle mondige lie- Aan«ng

den, ten minften eens in 't Jaar, moeften koomen biechten. Van welken d" blC£te

Antichrifiifchen Jioel wy nu noch den fchrikkelyken geweecens-dwang,

voor onze oogen zien. (q) De Paus Alexander de derde begon ontrent

deezen tyd ook eenige overleedene te canomfeeren , of voor Heylige te canom&;

verklaaren , en te gebieden , dat niemand eenen overleedene zoude aan-

roepen, als die de Paus daar toe hadde waardig geoordeeld. (V)

(q) Pol.Virgil. vi. ei. (>) Idem c. 9.

HET DERDE HOOFDSTUK.
Van de Schryvers dee&es tyds.

§. 1.

VAn deeze koomen ons nu een gantfehen zwerm te vooren , voornaa-

mentlyk, uyt de kloofters en fchoolen der nieugebakkene God- en

Rechts-geleerde , waar van ik nu maar alleen de voornaamfte zal gaanuyt-

kiezen. Uyt het Ooften hebben wy 'er nu ook veele, d^g wel meeft Hi-
ftory Schryvers, daar onder wel de bekendfte is, 'Joh. Zonaras , een Mun- zonaras,

nik , die ons zyne jaarboeken , van het begin der weereld af , tot op de
tyden van Alexius Cqmnenus toe , heeft nagelaaten , en , daar neevens

ook , de Scholia , over de kerkelyke inzettingen , of canones , waar in

hy, eeven als Arijietius,de zaaken naar de oudewyze verklaart: het gee-

ne hy ook, in die ellendige canon teegen de ketters, doet, die hy aan de
heylige Maria toeeygent , en haar overal aanbid. Maar, in zyne Jaar-

boeken is hy nog opregt genoeg , alleen , dat het hem , gclyk ook zyne lands-

lieden, zoo dikmaals, aan oordeel, en nette vlyt ontbreekt, zoo dat hy
dikmaals het befte en gewichtigfte wel voorby gaat, zelfs ook in de Hi-
ftorien van zyne eygene tyden , alwaar nochtans zoo veel is voorgeval-

len. Dog dit gebrek kan Anna Comnena weeder verbeeteren , die des ^
nna

Keyzers Alexins dogter is geweeft, en de Hiftory van haaren vader in 15

boeken heeft befchreeven , die zy om die reede ook den tytel vxnAlexia-
Kkkk 2 des
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des heeft gegeeven. Na deeze is de andere Glojfemaaker over de canones,

en de nomo-canon van Photius , Theodorus Balfamon , bekent , een Patriarch

van Antiochie, die over de inzettingen der Griekiche Kerken zoo eygen-

zinnig was, dat hem de Papillen om die reede alleen, ten uytterften naa-

ten : (V) daar dog de eene zoo weynig deugt als de andere ; dog deeze

hebben ten minden nog al wat nuttelyks gefchreeven , gelyk als de Aarts-

biflchop van Theffalomca , Eufiathius , welke een groot boek van uyt-

leggingen, over den/Dichter Homerus.., en een ander, over Vionyjius

Periegetes , by een gelapt , en wel zyn gantfche leeven zoo veel tydstot

den Bybel niet hefteed heeft. By aldien die zes boeken , van de hefdes-

hiftorien , of, veel eer , der hoereryen , van lfmene ook zynen arbeid

zijn, gelijk als men meent -,(b) zoo kan dit voor een proefje verftrekken,

wat dat deeze BiiTchoppen wel voor fchoone aandachtigheeden en bee-

zigheeden moeten gehad hebben. Naamentlijk , eeven zulke als die

Schryver hadde, welke den Hercules en Hercultfius gefchree/en , en den

koflelyken tijd zoo fchandelijk daar meede verkwift heeft: en echter roe-

men den eerften de huychelaars nog, dat hy een geleerd , welfpreekend ,

en byzonder vroom man is geweeft. Qcj Diergelijke kenteekens vinc

men ook nog al meer , als daar Ifaacius Tzezes , over de fabelen en

narreryen van Lycophron eene groote uytlegginge gefchreeven heeft , en

zynen broeder joh. Tzezes, desgelyks, over Hefodus , als ook allerhan-

de hiftorien, in dertien Chiliades. Waar meede zy dan die Heideniche

grouwelen, aan de arme jeugd niet alleen ingeprent , en als geheyligt s

maar die ook nog daar en booven met ontaliyke andere fabelen , en wal-

gelyke invallen, vermeerdert hebben. Ten minften is het-altoos van zul-

ke onnutte kaakelaars niet te vermoeden , dat zy , in haar ampt , eenige

de geringde ernft of vlyt beweezen hebben : en men ziet , hoe de Satan

van weederzijds zyn Kijk onder de Geeftelijkheid heeft gehad , daar

die van 't Ooflen zig met zulke oude wyfs fabelen en malligheeden , en
die van 't JVeften, met allerhande grillen en woorden-twiften zig opge-
houden hebben.

2. De overige Schryvers nu zijn meelt alle Hijlorici , gelijk als Con-

Jlantinus Aïanaffes, wiens korte hiftohe men van den aanvang des wee-
relds af heeft , die nog al voor taamelyk net gehouden werd. Michaël
Glycas, die iets diergelyks gefchreeven heeft , en Johannes Cinnamus,
die de boovengedachte Anna Comnena , en Nicetas Acominatus Chonia-

tes, die Zonaras vervolgt heeft, tot op het Jaar van Chnftus 1204, en

die wcederom verder vervolgt is van Georgius Logothetes Acropoüta, die

nogmaals van Georgius Pachymeres vervolgt is, gelyk men haar dan ook
in het groote corpus Hiftoria Byssantma na malkanderen vind. Van wel-

ke in 't algemeen dit wel te onthouden is , het geene door ons hier boo-

ven, van de Griekfche Hiftory Schryvers , nu reeds al aangemerkt is,

naamelijk , dat men haar met een naauwkeurig onderfcheid en oordeel

leezen en gebruyken moet. Anders is ook in 't Ooften Arfeninsberoemt,
een Munnik , die de canones zeer kort te zaamen getrokken heeft. En
nog meer , Confiantinus Harmenopulus , een Rechter te Thejfalonica , van
wienmeneen kort begrip der Goddelijke en heilige canones, gelijk hy het
noemt , als ook, een boekje van de fecien heeft : hoewel eenige hemeerft
in de i4«

dc eeuwe zetten willen. Eindelijk vind men nog een yverig Schry-
ver teegens de ketters, genaamt Euthymius Zigabenus ,een Munnik, die,

op het bevel van den Keyzer Alexius Comnenus , eene Panoplia , of al-

(a) Leo Allatius. Baron. A. 1191. n.ji.ói. BcUarmirws. (£) Vofïïus iv. de Hift.Gr. c.10.
(«) Nicetas Choniates.
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gemeene waapenruftinge, teegen de Ketters, uyt de Oudvaders,te zaa- J"rMC -

men geraapt , en nog eenige andere traffaatjes gefchreeven heeft. Deeze
is, volgens den aart van deeze tyden, flegt genoeg , en dikmaals maakt
hy het Chriftendom teegen de Turken te fchande, ik zwyge dat hy tee-

gen de anderen zoude konnen beftaan. Ook heeft Scahger , en na hem

,

andere, aangemerkt, hoe hy zich van eene valfche overzettinge heeft

laaten bedriegen, en anderzins veel onwaarheid zoo maar heen gefchree-

ven.

3. Onder die van 't Weften is de zeer geroemde Bernhardus , van ge- B^nhar-

boorte een Bonrgonjon, van Adel, en , van zyn jeugd af, een Munnik, z

" s

n Ue=

van de Ctftertienfer orde, tot dat hy, in 't Jaar 11 15 , op het bevel van vcn -

zynenAbt, Stephanus , in Claraval , by Langues , zelfs een kloofter

aangeftelt, en aldaar Abt geworden is. Alhoewel hy zelfs in 't kloofter

niet gebleeven is j maar een hutje daar neevens opgerecht,en in eenzaam-

heid zyne godsdienftige befpiegelingen waargenoomen heeft. Nogtans
heeft hem de Paus, en andere , in de zwaarwichtigfte dingen heel veel

gebruykt, door dien de verftandige en grootmoedige mannen toenmaals

zeer dierbaar waaren. Hy heeft ook meenige , van hooge en laage ftands

perzoonen, de waarheid zeer zuyver gezegd , en veel goeds, by het al-

gemeene verderf, beveiligt en gehanthaaft. Maar het is ook niet te loo- oebr«-

chenen, dat hy den Paus dikmaals, ongemeen zeer, ik wil niet zeggen
ken '

teegen zyn beeter weeten, gevleyt, en hem daar en booven nog, in vee-

Ie paapfche dwaalingen, gefterkt heeft, waar over hem ook niemand tot

een ketter maaken zal. Zynen yver teegen de ketters van dien tyd , mogt
wel uyt zyne opgevatte meeningen en goede oogmerken , voortkoomen,

eeven als zyne aanmaaninge tot den optocht naar 't heylige land , daar

hy, den Keyzer Conradus , den Kooning van frankrijk, en andere groo-

te Potentaaten , als ook , wel 1 00000 andere menfchen byna alleen op
de been bragt, en machtig genoeg was, om deeze gevaarelyke dingen te

onderneemen. Waardoor, en uyt veele andere zaaken , zyn overgroot Gezag,

gezag heel wel te zien is: en deeze man hadde, zonder twyrfel , wel iets

gewichtlos teegen den Paus en de Geeftelykheid zelve konnen doen, in-

dien hy alle blooheid en vooroordeel maar wel hadde overwonnen. Maar
hy meende genoeg gedaan te hebben , wanneer hy maar den Paus tot de

reformatie vermaande, en voorts, in zyne boeken, zomtyds over het ver-

derf klaagde. Zyne fchriften beftaan in een dik foliant (waar in ook vee- En Schrif-

le dingen hem niet toebehooren) en ze zijn zeer aangenaam en beweege-

lijk om te leezen , zoo zeer zelfs , dat de Geleerde ook wel wenfehen , dat

de man in een beeter tyd geleeft mogt hebben. Eenige oordeelen van

hem ftaan in het voorbengt van onze Afbeeldinge der eer/Ie Cbri/tenen.

Zijne voornaamfte fchriften zijn , de Sermoenen over veele Schriftuur-

plaatzen, Feejl-daagen , en andere ftoffen. Zyne vyf boeken van de be-

fpiegelingen , aan den Paus >
' ugenius , waar in hy zeer fcherp redeneert,

van de verfmaadinge des weerelds , aan de Geeftelyke : van de bekeerin-

ge aan de zelve: van de liefde tot God , en de zendbrieven. Hy ftierf

in 't Jaar 1153} en heeft wel 160 kloofters opgeregt; en is van Alexan-

der de derde , voor een heylige verklaard, behalven dat Baromus , en

andere, een grooten hoop wonderwerken , na zyn dood, van hem wee-

ten te vernaaien.

4. Na deezen was Hvgo Vittorinus j of de S. Viftore genaamt , van Hu«°
a
dc
re

weegen het kloofter , by Parys , daar hy Abt was , zeer beroemt. Hy
was van geboorte een Daytjcher , en Sax, gelyk men gemeenelyk voor-

geeft, en een goed vriend van Bernhardus , die byzonder veel van An-
Kkkk 3

gupnus
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g Jlinns hield , gelyk als dan de goede lieden , toen ter tyd , zig byna >

alleen naar menfchen fchikten,en daar door de rechte gaaven des Geeftes

verlooren. Daarom noemde men hem ook den tweeden AugujHnus j

door dien hy zoo veele uytleggingen over den Bybel fchreef. Gelyk als

dan dit uytleggen en glojjeeren over de Schrift nu op het fterkfte aanging,

tot een teeken, dat de Antichrijl dezelve , tot zyn eyge voordeel , niet

meer in haaren eenvoudigen zin wilde aanneemen , maar die , door veel

glojjeerens, verdonkeren, en na zyn welgevallen, draaijen wilde. Dee-
zt\Hngo dan, heeft, met hem , van de Godgeleertheid , alhoewel naarde

wyze der fchoolen , heel veel gefchreeven ; om welke reedenen men hem
ook met recht onder de voorloopers der Schoolfche Schryvers telt. Ver-
ders heeft hy wel iets van de waarheid gekend , en meenigmaal bekend

j

ook wel zyne goede gedagten van Goddelyke dingen gehad : dog echter

is hy tot de rechte grond niet gekoomen. De Papiften verkoopen veele

ichriften onder zynen naam , maar die aan eenen Hngo van Corbey , of
ook, aan Richardus de S. Viftore, toebehooren. Want deeze man heeft,

kort na hem , ook veel gefchreeven , en inzonderheid , wat hy , tot de
oeffeninge der Godzaaligheid , voor noodig gekent heeft , als , van de
voorbereydinge des herten tot de befchouwinge , van de onderwyzinge

van den innerlyken menfch, van zynen toeftand, van de trappen der lief-

de , enz. Daar hy dan , met de andere alles na de wet afhandelt , al-

zoo men , zonder dat , by deeze lieden , weynig of geen Euangclium

van Chnftus vind.

5 Alzoo was verder Rupertus Tuitienfls een heel vroom man , maar
hy meende ook al, dar den Bybel, zonder zyne uytleggingen , niet be-

ftaan k->n, en hy fchreef derhalven veel daar over : alhoewel ondertuf-

fchen de Papiften zelfs over hem niet wel te vreede zyn , om dat hy ee-

nige arrykelert van haar, als, de Tranffubflantiatie niet gelooft heeft. Zoo
kan zig dan ook geen valfche kerke daar over beroemen, dat haare Lee-
raars zuyver zyn, en alle haare inzettingen zoo flecht heen maar aannee-

men, die zy dog daarom niet verketteren kan. Verders hebben wy ook
nog eenige Pieters in deeze eeuwe, die nog al reedelyk hart teegen de
Geeftelykheid gefprooken hebben: gelyk als dan daar was, Petrus Vene-

rabilis, of Mauritius , een Abt, uyt welkers brieven de naam ly ft der ge-

tuygen van de waarheid veel lichts ontfangt. Ook Petrus Blefenfis , die

nog al fcherper en doordringender de Babylonifche hoere ontdekte. Pe-
trus Cellenfis, een vriend van Bernhardus , verfchoonde, in zyne brieven

en in het boek van de kloofter-tugt, ook niemand , wanneer hy op de
zeeren komt , die hy , hoe luyt de patiënten ook mogten fchreeuwen,

wel regtfehaapen aantaft. Ondertuifchen waaren 'er ook nog twee ande-

re Pieters, die aartshuychelaars waaren , naamentlyk, Cornejlor ,en Lom-
bardus, daar, in 't voorige hoofdftuk, al van gezegt is. Onder de ge-

tuygen der waarheid ftaat byzonder den Abt uyt Calabrie, Joachim, die

een regte Propheet in die tyden geweeft is , en die , niet alleen van de
naafte, maar ook van de nog toekoomende toeftand der kerken, veel

voorzegd heeft. Maar, dewyle hy noodzaakelijk het kind met naame,
en de Geeftelijkheid den Antichrifi moeft noemen , zoo heeten hem de
Papiften , en byzonder Baronius , eenen leugen-propheet , gelijk het aan
alle de waare Propheeten , by de valfche Leeraars is te beurt gevallen.

Hy heeft, over de Propheeten , en inzonderheid over de Openbaarmge
iianjohannes , veel gefchreeven , en het meefte kan ook wel van zyne
vyanden onderdrukt zyn. Desgelyks ftaat Petrus Cantor, te Parys, ook
al onder de getuygen , die Summarien en verbloemde uytleggingen , over

den
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den Bybel gemaakt heeft. Gelyk ook, Johannes Sarisberienfis , Biflchop }"'$&
te Chartres, die met de drie Pauzen, Eugenitts, Alexander , en Adria- joh. s«il

«wj, in goede kondfchap, en ook, des Aartsbifichops , Thomas > goede
"tlenG, •

vriend en ftantvaftige vertroude, in de boovengedagte ftrydigheeden tee-

gen den Kooning was. Zyne geleertheid, en, dat hy zeer veel geleezen
heeft, roemen de Geleerde doorgaans zeer , en zy gebruyken hem ook
wel in veele ftukken. Hy heeft ook de waarheid , aan allen , en ook,
aan den Kooning en Paus zelfs, zeer vrymoedelyk gezegd, en niemand
ligt verfchoont. Dog dit alles zoude veel meer vrugt en nadruk gedaan
hebben , by aldien hy niet zoo veel onnut en weereldlyk tuyg , uyt de
weereldfche Schryvers, daar onder gemengt , en meenigmaal , maar al-

leen zyn eyge geleertheid , hadde willen toonen. Gelyk als men dan

ook ziet, dat hy den fchandelyken deug'niet, Petromus, heel dikmaals

in zyne fchriften heeft gebruykt. Deeze zyn dan , de Polycraticns , of
acht boeken van de nuga curiales , of hof praatjes , daar in hy van zeer

veele zaaken onder malkanderen redeneert : vier boeken Metalogici of van
allerhande geleertheid ; het leeven van Thomas van Cantelberg , en over

de 400 brieven, die veele hiftorifche zaaken in zig houden, (d)

6. Onder deHiftorie Schryvers is wel de beroemdtte en befte Sigeber- sigüerii*

tus van Gemblours , in Braband , een oprecht en ervaaren HiftorieSchry-

ver, in zyne Chronyke, waar in hy die van Hieronymus , van het Jaar

381. af, tot op 11 12 toe , vervolgd heeft , en hier na verder van Ans- A»si.tW

helmus Gemblacenjïs , Robertns de Motite , en andere, voortgezet is. Op c

c^u"

zyne trouwe verlaaten zich de Geleerden heel zeeker , en bevinden zyn ^°\^
oordeel ook zeer net te zyn, daar hy Zonder eenigehertstogten, of aan-

zien van perzoonen, vry uyt fchryft. (e) En daarom heeft hem nu nog
onlangs Aubertus Mtraus zeer verminkt uytgegeeven , en geheele pajja-

gten daar uyt gelaaten , waar in maar iets tot nadeel van zyne Geeftelyk-

heyd ftond: (fj gelyk als zy hem dan ook verdagt willen maaken , en

hem eenfeheurmaaker, en vyand der Kerke noemen , het geene ook by
zulke omllandigheeden gantfeh niet wonder is. (g) Anders heeft men
van hem ook een boek, van de beroemde lieden , en eenige leevens be-

fchryvingen der Heylige, by aldien ze maar anders de zyne zyn. N3
hem werd bemint, Otto , Biflchop van Fnefingen > neef van Kcyzer Hen- °"°*$

drik de vierde , en eyge broeder van Conradvs ,oom van Frederikdeeerfte y

zoon' van Leopoldus , Markgraaf van Ooftemijk , die , met zyne oprech-

tigheid, en onzydige maniere van fchryven , eeven zulk een tytel by de

Papillen verdient. (//) Alhoewel hem egter nog al zomtyds het onge-

loove, of anders, eene blindheid , gehindert heeft, dat hy alles zoo
zuyver niet heeft voorgedraagen. Ondertufïchen pryzen hem egter, niet

alleen de eenzydige Schryvers,(V) maar ook de andere, in 't gemeen. (£_)

Dog dit doet niets daar toe , dat hy de eerfte in Duytsland geweeft is ^

die uyt Arifioteles gephilofopheert heeft , (/) door dien alle zulke lof-

brieven maar alleen by de Heydenfche iVysgeeren gelden. Zyne fchriften

zijn, eene Chronyke, van 't begin des weerelds af, tot op het JaarChri-

fti 1 146 toe, in 7 boeken, waar aan hy het achtfte , van het eynde des

weerelds , gehegt heeft : en twee boeken , van de daaden van Keyzef
Frederik de eerjie. Na deeze zyn 'er nu nog andere Hiftory Schryvers,

als,

(d) Barthius. Claudius Minos. Lipfius. Vofiins. Demfterus. Scioppius. {e) Voffius. Sch'urz-

fleifchius. Becmannos. Bolius. Swecrtias. (ƒ) Cavcus Hilt. Lit. Hulfemannus Man. A. Conf.

p. 679. (jr) Bellarminus. Baronius. Mirxus. (b) Goldallus To. 1. Ration. p. 67. («) /Eneas

Sylvius. Btufchius de Monaft. p.6y8. Sij;onius xjriii.de Imp. ücc. p. 224. Radevicus 11. c. il.

Dcmlterus. {k) - Tilcmannus de Hiftor. p 1S4. Barthius xlvi ii. Adr. c. 3. Schurzfleifchiu?

Voffius Hift. Lat. 11. c. jo. 0) Radevicus n.c. 11.
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als, Helmoldus, een" Priefter , te Buzoen , by Lnbek ; Zyne Chronyke

van de Slavoomfche natie , is zeer opregt en geloofwaardig , en ze be-

gint , van Keizer Kaard de groote af, tot over de helft van deeze eeuwe

toe. Florentius Baromus , een Munnik te Wigorn , heeft eene Chronyke
gemaakt tot op het Jaar onzes Heeren 11 18 toe , en hy heeft het Sige-

bertus willen na doen, dog niet gekonnen. Wilhelmus Gemeticenfïs , een

Munnik, heeft de Hiftorie der Noormannen befchreeven. Cofmus, Bif-

fchop te Praag, heeft de Boheemfche hifione opgefteit, die zeer net, en

uyt veele handveften , met groote vlyt , te zaamen opgezogt is. Goth-

fridtts Vïterbienfïs fchreef eene algemeene Chronyke , aan Paus Urbanus

de derde, die hy Pantheon noemt. Saxo Grammaticus , weegens zyn
nette ftyl alzoo genaamt , fchreef 16 boeken van de Deenfche hifto-

ric. (m)

7. De Engelfche Hiftorie Schryvers nu zyn Wilhelmus Malmesburien-

fis, van Sommer'feth , een Munnik, een vlytig en opregt Schryver. (V)

Hy heeft gefchreeven vyf boeken van de Hiftorie der Engelfche Koonin-

gen, van 't Jaar 44.9 af , tot 11 27 toe: Twee boeken van nieuwe Hifto-

nen van dit Jaar af tot op 1 143 toe: Vier boeken van de Hiftorien der

Engelfche Bijfchoppen , en nog eenige kleine hijtoiifche Traflaatjes. Roger

van Hoveden, een Hoog-leeraar der Godgeleertheyd te Oxford, heeft

twee Engelfche 'Jaarboeken nagelaaten, van 't Jaar 731 af, tot 1102 toe.

Fiemic van Hnntwgton , heeft de Engelfche hiftorie , van den aanvang

af, tot op het Jaar Chrifti 1 154. toe, in acht boeken befchreeven. Hec
geene ook nog gedaan hebben , alhoewel met een andere leerwyze , Si-

meon T>unelmenfis , Galfridus Afaphenfïs , en meer andere. Onderde
Hiftorie Schryvers der optogten nnhet heylige hand, is wel de voornaam-
fte , van dezen tyd, Wilhelm, Aartsbijfchop te Tyrus, welke die in 2 3 boeken
heel v/ydloopig, en het allerbefte van allen voorfteld, alleen, dat hy de Pa-
pillen wel wat meer vleyt , en dat zyne boeken met de Chronyke van Jeritfa-

lem , altyd te zaamen moeten vergeleeken werden , by aldien men die hifto-

rie eenigzins volkoomen wil hebben. J'ohannes Heroldus heeft hemagter-
volgt. De overige Schryvers nu hier van heeft Bongarfïus , onder de ty-

tel van Gefia Dei per Francos uytgegeeven , behalven wat andere , als

Frehcrus , Pithaus , en de Engelfche , tot hier toe daar by gedaan heb-
ben. De voornaamfte Schryvers nu hier van zyn , Albertus Aquenfis?
Gmbertus , Jac. de Vitriaco, Fulcherius Carnotenfïs , Robertns de Monte,
Benedittus de Accolis, enz.

8. Men heeft ook nog van zommige vrouwen eenige fchriften over
j

en wel voornaamelyk zyn beroemd , de voorzeggingen of openbaarin-
gen van Hildegardx , eene AbdifJe , in 't kloofter by Bingen , aan den
Rhyn, welke men heeft in drie boeken , beneevens 38. brieven , en al-

lerhande vraagen. Zy mag eene godzaalige en verlichtte perzoon ge-

weeft zyn , en byzonder de gaave van voorzegginge gehad hebben.
Waar over echter, in 't begin van 't Jaar 1 148. Paus Eugenius de derde,

en veele van de Geeftelykheid, ja Bernhardus zelfs, haar zeer hart op de
proef gezet, en eyndelyk opregt bevonden, en die ook, in 't Synode te

Trier, beveiligt hebben: het welke ook hier na Annflafius de vierde , en
Adrianus de vierde gedaan, ja zich zelfs en de gantfche Kerke, in haar
gebed zorgvuldig bevoolen hebben. (0) Het welke dies te meer te ver-
wonderen , en voor Gods fchikkinge aan te zien is, hoe heeftiger haare
voorzeggingen van den grouwel en ondergang derPaapen getuygen. Al-

hoewel

(m) Goldaftus 1. c p. j-j-. Conring. de fin. Imp. p. 336. (») Savilius ap. Caveum Hift. Lit.

p. 4ÓÓ. Balxus Uflèrius. (0) Trithemius Chron. Hfrïaug. & Spanhemenli.
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hoewel men meeft vind, dat de Geeftelykheid toen ter tyd dikmaals wei J«'Md.

heel veel voorzichtiger is geweeft, en de goddelyke werkingen veel eer-

biediger aangezien heeft, als zulks heeden ten daage wel gelchied, daar

men zelfs ook de onfchuldigfte getuygeniffen , ik zwyge dan de ernft-

haftige beiïraffingen , niet verdraagen wil, maar eyndelyk nog welmoet
laaten Haan. Verders was 'er toen ter tyd Mechtildis , eene vroome M«htil-

Maagd , uyt welkers nagelaatene fchriften de Catalogus veele getuyge-
niffen der waarheyd aanteekent, als ook eenige voorzeggingen, die vol-

gens de bekentenis van anderen , al toen ter tyd gebeurt waaren. Zy
heeft vyf boeken der openbaaringen, of van de geeftelyke gronden , in

't Hoogduytfch gefchreeven , die men hierna in 't Latyn overgezet , en
dikmaals in 't licht gegeeven heeft. Andere {tellen haar echter in de
volgende eeuwe. EUzabeth , eene Abdijfe te Schoonhau , by Trier , Eüzabeth.

heeft ook , ontrent het midden van deeze eeuwe , veele openbaaringen

gehad} waar van men nu nog drie boeken van haar heeft , en ook een

boek vol zendbrieven Waar onder dan , gelyk als by de meefte van
dien tyd, veel bygeloof, en andere dingen , vermengt zyn,als dat zy
de Hiftorie van de H. Urfuia, en de 1 1000. Maagden , allereerft opge-

bragt zoude gehad hebben.

9. De overige Schryvers nu zyn zoo zeer niet bekend, of in eenieders

handen, welkers naamen ik alhier ook maar alleen noemen zal. Leo Mar- LeoVI"r'-

fïcamts heeft eene Chronyke van de CaJJinenfche Kloofters , in drie

boeken , gefchreeven. Hugo , een Abt , eene Chronyke van Verdun. ^llJ"'
Een andere Hugo Floriacenfis , zeeven boeken van Hiftorien. Theodori- ""£°

n^
etis , veele leevens befchryvingen der Heylige. Radulphus Ardens , veele Theodori-

Sermoenen over de Feeften en Heylige. Eadmerus , of Edinerns , zes Raiuiphus

boeken van de gefchiedeniffen van zynen tyd. Hononus Augufiodunenfis , Eaa™™
van de Kerken-ichryvers , en ook een boek van de ketteryen , en veele

u

rus.

Godgeleerde zaaken , waar van hy ook genoeg bekend is. Amulphus "°"^X
S

.

Luxovien/is heeft veele Sermoenen en Zendbrieven gefchreeven. Aire- dun««a$.

dus of Q_y£lredus , fchreef verfcheyde Engel fche Hiftorien en geflacht- phu>.

regifters. Ecbertus ,dtnien Sermoenen teegen de Cathari. AmoldusBo- Ecb«ws.

navallis of Carnotenfis , maakte verfcheydene Jheologifche Traktaatjes en £™
n°è?c

u

n

s

.

Sermoenen , als ook een boek van hetleeven szxs.Bernho.rdus-, wiens goe- fis -

de vriend hy was. Ik zwyge noch van andere , byzonder van de Scho- schobiti-

laftici, als van Cyrillus met zyn nieuw Euangelium , van Bemhardus C1,

Compojlellanus , van Hugo Baranonenfa , Vincenttus Gallus , Gualterus

PiÜavienfis , en andere , waar van licht in de volgende eeuwe wet iets

meerder zal werden gehandeld.

HET VIERDE HOOFDSTUK.
Van de Synoden deezer Eeuwe.

§• 1.

HOe het nu met deeze gefchaapen is geweeft , zulks kan men uyt de Syn0(jen

woorden van Paus Pafchahs zelve zien, daar hy, in het begin van "°
n

rd

d
c"

n

deeze eeuwe , teegen alle getuygenifle der Hiftorien aan , wel onbefchaamt
£
aus

k
ge*

voorgaf : Dat alle Concilien door het gezag der Roomfche Kerken alleen

aangevangen en bekragtigd waaren : en dat in alle haare {lellingen , altyd

nt gezag van de Roomjche Paus was uytgezondert geweejl. (a) Hoe ver-

I.Deel. Uil keert

(*) Extravag. deEleót. C.4.& alia ap. Baron. A. MCII. n. 10.
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jai,
mc. keert het ook daar by dikmaals is toegegaan , zulks wyft de vermaanin-

h' a r
' ?e van ^en Biflchop wel aan , die op het Lateraanfche Synode , in het

pcnvan" j aar ui6, opentlyk opftond en zeyde : De Heer Vader Paus zoude
kkedin- rjje i daar aan gedenken , waarom dog dit Synode , van .zoo verre plaatzen

verzaamelt wasgeworden , daar 'er nogtans op eer/e verkeerde wyze, maar
alleen van weereldlyke dingen, en niet van Geeftelyke of Kerkelyke zaaken,

nu gehandeld wierd. (b) Daarom is het byna de moeyte niet eens waard,

om die heel naauw te onderzoeken : want wy zouden anders ontallyke
Beveiliging fouten in dezelve vinden. Als by voorbeeld, wanneer 'er , in dit zelve

twykén" Synode , beftemt wierd , dat de Aartsbiflchoppen by hunne kerke-be-
prast

' zoekingen maar 40 of 50 paarden by zig zouden moogen hebben, en de
Biflchoppen, maar 20 of 30. (V) Want te vooren waaren zy wel met
100 en meer paarden, by de Priefters ingetrokken , en hadden haar op
eenmaal arm gegeeten. Daar waanden nu de Heeren Patres dat zy al

heel wat groots hadden uytgeregt , wanneer zy maar een half honderd

paarden toelieten. En zulke openbaare grouwelen werpen zig over al,

by de aften der Synoden, opj ik zal hier maar alleen , met een eenvou-

dig verhaal , de drie bekendfte aanroeren , naamentlyk de drie Lateraan-

fche Concilien, die men t'eenemaal voor algemeene wil uytgeeven.

concïiium
2 - Het eerfte wierd dan, in 't Jaar 1 122 , onder den Paus Calixtus de

oecumem. vierde gehouden , en het was wel van 300 Biflchoppen, waar meede het

ranenfcr. ook op des Paus voordeel daar in aangezien was, alwaar hem de Keyzer
Hendrik de vyfde het regt der inveftiture , door de ring en den ftaf

,

over liet, alleen , dat hy de regalia voor zig behield. Gelyk als dan ook
de overige inzettihgen in 't gemeen op de heerfchappye der Geeftelyke

haar doelwit hadden, gelyk als, dat geen verbannene van een ander wee-

der aangenoomen zoude moogen werden. Dat de goederen der geener , die

in 't hcylige land trokken, ondertvffchen onder de befchuttinge van de heyli-

ge Petrus, of, van den Paus , zouden zijn , waar meede dan het fchaap

regtfehaapen aan den wolf bevoolen wierd , en diergelyke zaaken meer.

E yndelijk wierd de ongetrouwde ftand der Priefters ook beveiligt , en

11. nog al vafter gezet, (d) Het tweede Concilie van Lateraane viel voor,

in 't jaar 1 139 , onder Paus Innocentius de neegende ,\vaar by wel ontrent

de 1000 zoo genaamde Patres teegenwoordig waaren , die den teegen-

Paus, Anadetus de tweede , ten gevalle van innocentius, verwierpen , en

den beruchten ketter , Arnoldus Brixiènjis , verdoemden , waar van nu
haaft volgen zal. Maar hier by ftak de Paus ook de handen in andere

onluften, als wanneer hy aan alle reyzende kooplieden en andere , zeeker

geleyde gaf. Ook befnoeyde hy de Magiftraat nog al meer, in haar regt,

en noemde dat eene Simonie , wanneer zy een Kerkendienaar aanftelden>

en eene zonde van kerkrooverye , wanneer iemand , door het ingeeven

des duyvels, zig van een Geeftelyk perzoon, of Munnik,meeftermaak-

nr. te, enz. (f) Het derde Lateraanjche Concilie, hield Paus Alexander de

derde in 't Jaar 1 1 80 , ten deele teegens de teegen-Paufen > die hem uyt

den zaadel wilden werpen, en ten deele, teegen de gewaande ketters, de
Albigenfen , of Cathari , die aldaar met de afgryflelykfte vloeken belaaden

wierden , zoo wel als haare vrienden en waarden , daar de Papillen ook
heel veel geroep van maaken. (f)

^ d*!ï
d
- 3- De andere Synoden ontftonden wel meeft , uyt de oneenigheeden

hcid der der Pauzen en Biflchoppen , met de Weereldlijke Overigheid , over deeze

S) noden, en

(£) (e) Matth. Parif. p. 132. (d) Ap. Gratianum I. q. c. 10. & al. ap. Baron. Ann.
MGXXII. n. 1. (e) Otto Frifing. vi 1. c. 23. Urfperg. & Codex Vaticanus ap. Baron. A. 1 139.
n. 4. (ƒ) Epili Alexand. 1

1

1. ap. Baron. Ann. 1 17S. n. 8. Wilh- Tyrius. Rugcrius,&c.
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en geene Rechten , over den ban , daar meede zy zoo ve?lé onfchul iige draf- ï»" 1*^,
,

- .. .
Jr . ,

O tot MCCi
ten, en ook over den optogt naar nee heilige Land. No^ anuere Synoden
waaren'er, alleen teegen de goede Albigenfen , en diergelyke getuygen
der waarheid , aangefteld, en liepen, op louter verjaagen, bannen, vloe-

ken , vervolgen en moorden uyt , waar van de voorbeelden byna zonder ge-

tal zyn. By de meefte viel het dikmaals voor, dat zy zelfs, op heetter

daad , begingen , het geene zy op de Synoden zoo ftreng verbooden en
verdoemd hadden ; gelyk als 'er dan van een PauJJelyken Legaat en Car-

dtnakiy Johannes de Crerna , veele uytdrukkelyk fchryven , dat hy , te

London, een Synode teegen de Paapen gehouden heefc , welke byzitten

by zich hielden , en ook opentlyk fchrikkelyk op de hoererye gefchol-

den , maar die noch dien zelven avond op ontucht betrapt wierd. (gj
Eeven alzoo leyden de Aartsbijfckoppen van Cantelberg en Tork over het devoot-

Primaatjckap , en den voorrang , met malkanderen over hoop , en zy
""6 '

fielden, in 't Jaar 11 76, een Synode te IVeftmiwfter aan , en zy kwaa-

men daar in , van woorden tot flaagen , zoo dat de andere dien van Tork s'«n "»i-

uyt zynen ftoel rukten , en de Cantelbergfche Aartsbiffchop , in zynen

hoogmoed, van den Paus zelfs , noch gefterkt wierd. (hj Wat nu de

bekende voorvechters der Roomfche Kerken , Anshelmus en Thomas 3

al voor ellende, door haare Concilie» , in Engeland , aangeregt hebben,

zulks is nu alreeds in 't korte aangeroerd : daar het dan altyd de Paapen

gewonnen, en de goede Potentaaten het fteeds verlooren hebben.

4. Pafchalis de tweede rechtte, in Vrankryk , teegen den Kooning Phi- p^"*
n_

lippus, een Synode aan, te Poitiers , wien zy befchuldigden , dat hy fis-

een Echtbreeker was. Maar het was daar in der daad maar alleen op aan-

gezien , dat men de Leeken alles zoude afneemen , gelyk als het de Ca-

nones ook wel uytwyzen. (1) Diergelyke Synoden 'er dan ook wel meer- T„ 3nd<.te

der, en dat onder eenen goeden fchyn , gehouden wierden , gelyk als J^gJPV"

dat te Troyes, te Vtenne, en nog een ander teA>w/f»,teegensdenKeyzer hcid.

Hendrik de vierde , en andere meer. In Duytsland hielden de weeder-

fpannige teegen deezen Keyzer , in 't Jaar 1 105 , noch een Conciliiim , T«Noru

te Northuyzen. Waar op de mvefiititre der Overigheyd nogmaals voor
uy"

eene ketterye en Simonie , en de trouw der Priefters , voor eene ketterye

der Nicolaiten wierd aangegeeven ; gelyk als 'er ook veele andere men-

fchelyke inzettingen zyn ingefteld geworden, als het Vajlen in de maand

van Maart i en in de Pinxter-week. In het laatfte bood zig de godde-

looze, en door de Paapen vervoerde Hendrik , zelfs aan , en herftelde

de van zyn Vader afgezette BiiTchoppen , en maakte opk deeze, door

allerhande voorrechten , aan zig verbonden. (£) Waar op hy ook hier

na te Qnedlinbxirg , allede overige bedryven van zynen Vader, t'eene- ^" r

maal vernietigde. (/) En nog moeft hy daar na in 't Jaar 112 2. op een

Synode te JVtirtzburg , al weederom fchaade lyden , wanneer hy met ^'u""

eenio-e BifTchoppen, weegens het Bisdom, aldaar in twift geraakte , en

hier na haare begeerte echter nog toeftond. (tn) En zoo veel zy genoeg

gezegd , van het teeken des verderfs , in deeze eeuwe.

(#) Hciiricus Huntindonicnfis lib.vn. A.niS- Rogerius Annal. A. 11 26. Matth. Weftmo-
naQer. A.H2f. {h) Rogerius l.c. (*') Ap.Baron. Ann.1102. n.4. (*) Ürfperg. Ann.ilO)-.

Engelhufiusp.2if. (/) Idem ibid. (w) ld. Ann.1122.

Llll 2 HET
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HET VYFDE HOOFDSTUK.
Van de verfchillen , ter oorzaake van den Godsdienft.

D
..NMtermaa'

kets in

Looeens

§. I.

At die geene, welke van de tot in de grond verdurvene Geeftelyk-

heyd, voor Ketters wierden aangegeeven , eygentlyk geene zulke,

maar alleen getuygen der waarheyd, zyn geweeft, dog dat deeze t'eene-

maal dwaalende , en dienvolgende den naam van ketters over dubbeld

waardig zyn, daar aan laaten ons alle de voorverhaalde gefchiedenificn

in 't minfte niet twyffelen. De huychelaars in 't Oojlen wilden ook op
boften. ditmaal haaren yver laaten zien, en maakten eene nieuwe Se£te , uyt de
Bogomiii. vrienden van Bafilms een Artz , die men Bogomüi heette , welke zig aan de

gemeene dwaalingen en inzettingen niet wilden laaten binden. Daarom
verbrandden zy eyndelyk, in 't Jaar 1 118 , den goeden Bafdius , lee-

vendig, en de overige vervolgden zy op het grouwelykfte. Het aanmer-

kenswaardigfte van deeze lieden hebbe ik al , aan het eynde der vierde

eeuwe , by de Mejfaliaanen ,meede verhandeld, dewylmen dien toenaam
op haar al meede hadde toegepaft. De boosheid' der rechtgeloovige

negens openbaart zig heel middag klaar hier in , dat zy in de getuygenilTen en

aanklagten teegen deeze zoort van ketters gantfeh niet met malkanderen

overeen (temmen. Zy fchaamen het zig ook niet , om haar de onge-

hoordfte dingen zelfs toe te fchryven, gelyk als wy hier booven nu reeds

al gezien hebben. Waar toe nog behoort , dat zy van God gezegd zou-

den hebben, dat hy lichaamelyk was, en een baard hadde , het geene de

verftandige ook niet konnen gelooven. (<z) Diergelyke ketters 'er ook
nu genoeg zyn , die de Godheid , aan de eenvoudige , als een oud ge-

baart man, op het ongerymfte, in haare Kerken laaten afmaaien. Als

ook dat Bafdius gezegd zoude hebben , dat alle de zyne ontfingen en

baarden , eeven gelyk als Maria : dat de Aarts-engel Michacl een menfeh
was geworden, enz. Dog daarom was het de Geeftelykheid maar alleen

te doen , dat haar handwerk geen fchaade leed , gelyk als voorheene dat

van Demetritts , door dien zy , teegens het bygeloove , den vaifchen

Kerkendienft , en het opus operatum, of afgedaane fchyn-werk der blinde

lieden, getuigden. Daarom waaren zy haar ook zoo vyandig,datzyzey-
den, BafiUus was van den Satan geheel en al ingenoomen, en zy haaft-

ten zich daarom met hem zoo zeer tot den brandftaapel. (b) Waar by
dan de Papi/ien deeze gloffen voor de rechtgeloovige heel aanmerkelyk
daar by (lellen ; dat alle de nieuwelingen , die het met Ba/ilius hielden,

deeze zelve ftraffe ook billyk moeften uytftaan. Maar zy doelen daar

meede op die geene, welke zig van haar afgezonden: hebben, die zy by

deeze heden vergelyken , dog nu wel zonder eenigen grond. (V)
w.den. 2 . In 't IVejlen nu maakten defValdenfen wel den grootiten hoop uyt,

onder de getuygen der waarheyd , welke op deezen tyd wel meeft open-

baar wierden. Wy derven nu niet lang die geene vraagen , welke zich

iiaaiehe- rechtgeloovige noemden, wat het voor lieden geweeft zyn. Want dee-

^"li" ze zullen aanftonds antwoorden , het waaren een deel Arriaanen en Ma-
mch/eeis, welke teegen het Chriftelyke geloove geleerd hebben , die het

Oude Jejlament hebben verwurgen, en zig met het NiewwtTeJiament maar
al-

(a) Spanhemius Introd. Brev. p. 349. (é>) Euthymius Zigabenus Panopl. P. n.tit. 23. Har-
menopulus de S&itis. Zonaras To. ui. in Alexia. (c) Baronius A. MGXIIX. o. 2.7. Beliar-

niinus. Feuardauius. Allatius. Natalis. Alcxander To.xvi 1.

Jjiiigeii.
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alleen behelpen, die de preedikers gelaakt hebben , die den kinder doop , de J"rM?-

eed-zweerwgen , den echten-ftaat , en andere heyligdommen der Papijlen
"*

meer, 'verdoemt hadden, enz. (d) Ja, men ziet, uyt oude en nieuwe
Paapfche Schryvers, hoe dat geene Godslafteringe,geen zonde en fchan-

de, geene doolinge, of grouwel , zoo affchouwelyk heeft konnen zyn,
die zy deeze lieden niet aangewreeven hebben, na de oude wyzederval-
fche kerken, die zig altyd, door de lafteringen van andere, zelfs fchend.

Alzoo heeft men de grouwelykïte , en, dikmaals ook belachgelykfte leu-

gens uytgeftrooit, tot een voorbeeld : Zy baaden den baard aan, zy hiel-

den de vrouwen onder malkanderen gemeen , en zy bedreeven de fchandelyk-

Jle vuyligheeden , enz. En dit brengen die huychelaars nog al dikmaals,

met zulk een fchyn en gemaakten yver voor de zuyvere leere by , dat men
wel licht daar door zelfs bedroogen zoude konnen werden , by aldien het

klaare teegenberigt iemand niet grondig overtuygde. In welke manieren -Qev" r'y-

van doen men wel te recht een beeld der heedendaagfche yveraars afge- n»^»'"

maalt ziet. Maar dikmaals liepen 'er zulke gevaarelyke argliftigheeden

meede onder , waar door de vyanden op den geheelen ondergang van
deeze lieden het aanleydden. Als, wanneer men agter haaren rugge zey-

de, dat zy alles voor goed hielden , dat men uyt een goed inzigt duet , en,

alzoo ook, zelfs de grootfte boeveftukken. Zy gaaven het aan een ieder

vry, om de Mis-paapen om te brengen , haar de tienden te onttrekken, te

toot-eren , enz. Zy benaamen aan de Overigheid haar magt , om de booze te

ftraffen. Alle het welke in haare verdeeding-fchriften , aan Ladijla'us ,

Kooning van Hungarye en Boheemen , en aan andere , weederlegd werd.

Waar toe ook gehoort , dat de Geeftelykheid , in de volgende eeuwe
haar, ten onrechte hadde na gegeeven , dat zy den Bybel , en de Euan-
gelifche boeken , het lichaam Chrifti , ja zelfs , Gods naam befpotteden

en lafterden. Desgelyks leyde men haar ook veele Godslasteringen op ,

teegens Chriftus, en dat zy gezegt hadden , dat Elifabeth zyn byzit was
geweeft,enz. alle welke dingen byna niet eens gehoort zijn. Daar toe ge-

hoorden nog meede zoo veele toenaamen,die men haar gaf ; als, dat men me""'

haar niet alleen van haaren aanvoerder Waldenfen heette, maar ook, Ar-
riaaaen, Manichaers, Gnoflici, Adamiten, Apojiolici, Cathari, Gaza-
ri , of Reyne , en , in 't Duytfch , Ketters. Ook , Lollardiflen , van
Lollardus , haaren Leeraar in Engeland , Arnoldiflen van Amoldus Hot ,

haaren Leeraar en verdeediger, Jofephtfien , van Jofeph , Scholier van
Waldxts

,

een preediker onder haar. 'Pauperes de Lugduno

,

of Leonijlen

,

de-

wyle men haar uyt de ftad , te Lyons , verweezen , en haar byna alle het haare

afgenoomen hadde. Tranfmontam , om dat veele van haar over de Alpes
weg getrokken waaren. Sirmu, beurfe-fnyders , FraticelU , broedertjes,

dewyl zy eikanderen zelfs broeders noemden en lief mogten hebben. In-

Jalbatha of InJ'abbathar ti , om dat zy maar alleen den Zondag wilden vie-

ren. Patarim, oïPatim, van haar lyden , om dat zy veel moeften uyt-

ftaan , en Paföageni, dewyle zy nergens volkoomen zeeker waaren , en
altyd moeften voortgaan. 'Jitrlupmi, nademaal zy, in Vlaanderen , en el-

ders, in de Bodenen , en by de wolven , woonen moeften. En ook ,

van de ftreeken haarer wooningen , Vlaamiyigers , Picardyers, Bohemers,

Tholojanen , Bv.lgaaren ,
gelyk ook , Albigenfers van een zeekeren oord

in het Tholofaanjche gebied , alwaar nog te vooren andere ook zoo gehee-

ten hadden , die men als Manichaers befchreef. fe)

Llll 3 3.
(d) Rogerius Annal. Ann. 11 76. (e) Albertus deCapitaneis. Rainerus. Petrus de Piliclidorf in

Biblioth. Patrum. Matth. Parif. Lucas Tridenlis , & ex iis Biovius de Impiet. &Sacril. Albigeii-

(ium. Thefaurus rideiWa'denlium ap. P.iul.Perriuum Hilt.Waldtnf. p. zrt.&zi4. Beruh. Luzeii-

burgius. Amoninus & novillime joh.Benedittus inHift. Waldenl".& Albig.
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jaar mc. 2. Wanneer men nu alle deezen handel en wandel van den Antichnjl,
io:Mcc. ^ ^.^ a j t^ nQg voor rechtgeloovig, en de zuyvere Catholyke Kerke,

uytgaf , teegen de leere en het leeven van deeze goede lieden houd , zoo
naaren za l aan de huychelaars het momaanzigt wel haaft afvallen. Want, voor

eerft, bekennen de Kettermeefters en Inquifiteurs zelfs, dat het rechtge-

loovige, vroome , en oprechte menfchen geweeft zyn. Van waar men
vanhaar ]iaar ook gemeenelyk bonos homines , of goede lieden , genoemt heeft

,

S™" welke naamen men zoo dikmaals by de Papillen vind. Alzoo zegt haar

Bekentenis voorruiamfte aanklaager zelfs : Daar anders alle andere fecten , door haare

vyanden. grouwelijke Godslafieringen , aan die geene , welke haar hooren , gelijk

als eenen afkeer verwekken; zoo hadde deezefecJe der Leoniften eenengroo-

ten fchijn van vroomheid, dewijle zy , voor de menfchen ,regtvaardig lee-

ven, en in alles van God wel gelooven, ook alle de artykelen onthouden, die

tn de geloofs belydemjfe begreepen zijn. In 't laatfte verraat hy egter zig

zelfs, waarom zy nogtans voor geene regtgeloovige konnen heene gaan:

alleen, zegt hy, lajleren zy teegen de Roomfche Kerke , en de Gee/ielijk-

heid.(f) Een ander Inqv.ifiteur is zoo dom(gelykals zy dan in 't gemeen,

verblind zijnde, zig zelven teegen fpreeken) dat hy met deeze bekente-

nis zig uyt. Men kent de ketters aan haar leeven en reeden: want zy zijn,

in haar doen, befcheyden en bezaadigt, in kleederen gantfch niet uytjieeken-

de, want zy hebben, nog kojlelijke nog al tefechte kleederen aan. Zy plee-

gen geenen koophandel te doen, op dat zy de loogen , de eed-zweeringen, en

het bedrog , dog voor al mogten myden. Maar zy leeven van haar hand-

werk. Haare Predicanten zijn, wyven, fchoenmaakers , enfnyders. Zy
verzaamelen ook geenen rijkdom , maar zy zijn met haaren nood-druft te

vreeden. Zy (de Leoniften) zijn ook kuyfche lieden : in fpys en drank heel

matig, zy gaan in geene kroegen, ook niet ten dans ,ofby eenige andere ydel-

heeden. Van toorn onthouden zy zig desgelijks ; en , als zy niet arbeyden ,

zoo leeren of' onderwyzen zy iets ., en daarom bidden zy ook weynig. (naa-

melyk, zy hielden licht niet van die lange gebeeden , gelyk als de Pha-
rifeen) Zy koomen , op eene geveynfde wyze , te kerke , te biegte , en ter

gemeinfchap , en zy hooren ook de predicatie , maar alleen om den Prediker

in zijne woorden te vangen. Alzoo zijn ook haare vrouwen heel bezaadigt.

Zy wagten zig voor alle ydel geklap , onnutte woorden , leugens , en eed-

zweeren. Zy zeggen ook met eens , waaragiig , voorzeeker , enz. door
dien zy dit ook voor eenen eed houden, (g) Een ander Schryver voegt daar

by , dat zy , op den dag , heel dikmaals gebeeden hebben , en dat met baars
gelijken , op de knien , dog zy hielden geen ander gebed voor goed , als het

Vader onsj des Engels groete , en het Ave Maria , het Symbolum'der A-
foflden, hielden zy voor menfchen werk. (h) En nog een ander, Zy va-

ften alle weeken wel meer als drie of vier maal , zy bidden alle daagen wel
zeeven maal , en zulks wel , als haar Ouderling haar voorbid. Hun-
ne Leeraars gingen tnflechte kleederen: in woorden waaren zy voorzinti?,

en van alle leugens, zweeren, en fchandelijke dingen, hadden zy eenen af-

fchrik , zy onderweezen haare onderworpene ook daar in. Wanneer zy ie-

mand ondeugend zaagen leeven , zoo vermaanden zy hem, en zeyden met
eene, zoo hebben de Apoflelen nietgekeft , enz. fij

4. Uyt deeze openbaare bekenteniiïen van haare bitterfte vyanden, is

dan de boosheyd der Paapen handtaftelyk te zien , als ook, van alle die
geene, welke diergelyke getuygen der waarheyd beliegen , en dog hier

na, teegens haaren wil en dank, goed van haar moeten getuygen, gelyk

als

(ƒ) Rainerus Sachonus lib. adv. Wald. c. 4. (g) Inquifitor in Catal. T. V. p. 557. lib. iv,
(b) Libellus Inquifkorius ibid. p. ƒƒ8. (1) Ibid. p. 5-5-9. & Au&or de Wald. p. 543.
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als men nog daagelyks voorbeelden daar van onder de Rechtgeloovio-e ja«:Mc

beleeft. Van haare leere zal ik maar alleen van een oud Paaps Schryver, pL"
00

die hier na zelfs nog Paus wierd , de eygene woorden hier by zetten: Lecre '

Hy zegd dan aldus j „Zy leerden, dat de Paus de andere Biflchoppen
„gelyk was, onder de Priefters en was geen onderfcheid altoos: de waar-

„ clye van iemand en maakt geen Ouderling , maar wel , zyn goed lee-

„ ven, meer als iets anders: de zielen, wanneer zy van 't lichaam fchei-

,, den, koomen terftont , of in de helle, of in den heemel : en, daar is

jgeen vagevuur. Het is te vergeefs, voor de verfturvene te bidden, en
,, dat is een vond van de gierige Priefters : men moeit ook de beelden

„van God en de Heyligen , t'eencmaal affchaffen. De inwyinge des

„waters en de Palm-takken is belachlyk. De Duyvel heeft het by-

„geloove der Beedel-Munnikken opgebragt. De Priefters moeften
„arm, en met hunne aalmoeflen te vreede zyn. Aan een ieder ftaat het

„vry, om Gods woord te verkondigen. Men moeft geen dood-zonde
„altoos lyden , of men aldaar door een groot kwaad mogt afkeeren. Al
„ wie iets diergelyks begaan hadde , die mogt nog Weereldlyke , nog Gee-

„ ftelyke ampten bedienen , ja men mogt hem ook niet volgen. Het Vorm-
„zel en laatfte Olizel is geen Sacrament. De Oorbiegt is eene onnutte

„ kaakelerye •, het is genoeg , wanneer iemand , ook in het bedde , voor God,
„zyne zonden bekend. Den Doop moeft met enkel waater , zonder die

„andere fmeennge, gefchieden. De Kerkhooven zyn nergens toe nut,

„en alleen maar om voordeel , uytgevonden. Daar is ook niets aange-

„leegen , hoe, of waar men begraaven werd. De gantfche weereld is

„den Tempel Gods. Al wie eenige Kerken, Beede-huyzen en Kloofters

„aanbouwd, die wil zyne Goddelyke Majefteyt beiluyten , als of zyne
„Genaade daar in rijker, als elders, was. (Andere zetten daarby, zy
hebben de Kerken ftrooije en fteene huyzen genoemt : en de Priefters,

Schriftgeleerde en Phanzeen , enz.) „ De Pnefterlyke kleederen , de

„Altaar-doeken , en andere cieraaden , het Mis-gewaad , Kelken en Vaa-
„ten, zyn nergens toe nut. De Priefter kan overal het Avondmaal hou-

„den, wanneer hy maar de ingeftelde woorden fpreekt. Men bekom-
„mert zig te vergeefs om de Voorbiddinge der Heylige , die niemand

„helpen konnen. Men beverfpild de tyd maar met de hora canonwa^ en

„het zingen. Men hoorde geene daagen te vieren als alleen den Zondag.

„De Feeft-daagen der Heylige moeft men t'eenemaal affchaffen , het

„Vaften, zoo als het de Kerk ordineert, heeft geene nuttigheyd altoos. f£j

5. Zulke en diergelyke heerelyke waarheeden nu , (die ook van de Kb gt«)

Godgeleerde meeft goed gekeurt werden ,) hebben deeze bekend , wel- ""„j^

ke, om dat zy de gierigheid, eere, en welluften der Paapen aantaften, Van de

ketteryen moeften zyn , gelyk als het ook nu noch altyd zoo toegaat. ^" c

e

h

r

t 'n°

Want hoe hadde het de Geeftelykheid dog zonder gevoelen konnen laa- ^"
d
ftclyfc"

ten heene gaan , wanneer zy de Heylige Kerke en het Mtmfterium voor

Babel uytkreeten ? wanneer zy niets altoos gelooven wilden , als alleen

wat men haar uyt den Bybel bewees , gelyk als de onverftandige yve-

raars klaagden? (/) Daarom verdroot het haar ook , Dat zoo dra als de

JValdenzen aan eenen oord maar k-jvaamen , zoo ivas het met de eerbiedder

Priefters en Knkendienaars aanftonds gedaan. Want , door dien deeze wei-

nig geleerd hadden , en die , naamelyk de ketters , in alle dingen <wel ge-

oeffend waaren , zoo hingen de heden deeze meer aan , als de eerfte. (m) Daar-

om was 'er geen ander middel teegen , als haar voor Ketters en verley-

ders

(k) /Eneas Sylvius Hift. Bohcm. Joh. Nauclerus. (/) Rainerus 1. c. (m) Jac. <3e Riberia

Hirt. de Tolofa in Cat. T. V. p. ƒ60.
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ji«f*iCi ders uyt te kryten, vaft te zetten, te onthoofden , hangen en branden

,

wtMcc ^^ ^gt gantfcne heylige Minifiermm over hoop geraakte. Tot allen

hoog**- ongelukke kwam hier nog al by, dat deeze ketters zoo vlytig denBybel

d'cn°B

a

bci laazen, datze meenigen Mispaap daar meede befchaamden, ja zelfs haar

ondernaamen , om dezelve in haare moeder-taaie aan alle gemeen temaa-

ken. Uyt deezen grond dan kwaamenalle die klagten der Geeftelykheyd

:

naamelyk , dat die ketters het geheele Nieuwe Tejbkment , en van het Oude ,

een goed gedeelte, van buyten geleerd hadden, en daarom zoo bekwaam
waaren. («) Om welke reede zy ook de Biflchop van Mets , by Paus

Innocentius de derde , in de volgende eeuwe , hart aanklaagde. Want
de valfche Leeraars verdriet niets zoo zeer , als wanneer men zich

aan haar niet wil onderwerpen , door dien haare afgooderye en eere ,

iets daar door verheft , dat het eenige doelwit van alle haar doen is :

vetwér- daarom zeyden zy ook toen ter tyd : Wanneer men deëze ketters voor-

mmjjchra houd , dat zy niet zullen keren , zoo antwoorden zy: Men moet God meer

gehoorzaamen als den menfchen ; enalzoo verachten z.y de Prelaaten en Gee-

Jielyke. Waar over zy dan ook eyndelyk in den ban gedaan , ten lande

uytgezet, en van het Concdium voor ketters verklaart zyn. (o) Doch
dat zy in haare leere gemeenelyk zig na de H. Schrift , en de allereerfte

Gemeente, zoo veel als hen moogelyk was, gericht, en veele dierbaare

waarheeden bekend hebben, zulks bewyzen , niet alleen de boovenge-

melte getuygeniffen van haare vyanden, maar ook haare eygene belyde-

nifièn , Catechifmi , en verantwoordingen , beneevens de geloofwaardi-

ge en eenftemmige vertellingen van veele Schryvers , van alle par-

tyen , (/>) die ik dan , om de kortheyd , hier nu niet weeder zal op-

naaien.

HiarUae 6. Om nu van de overige omftandigheeden van deeze lieden alhier
be6 'n

iets te gedenken, zoo werd 'er van haar eerfte begin verfcheydentlyk be-

rigt : haare vyanden zelfs merken aan , dat zommige haaren ooriprong

zelfs van de tyden der Apoflelen afhaalen, eenige van de tyden van Paus
rm„ s Sylvefter. (q) Haaren aanvoerder is eerft geweeit , Petrus JValdus , een
waidus.

burger en ryk koopman te Lions, in Vrankryk , welke zommige m de
zeevende, andere in de elfde , dog de meefte en befte, in de twaalfde

eeuwe, ftelien geleeft te hebben > en de openbaaringe daar van , in het

1170. Jaar. (r) Gelyk als andere den naam , niet van deezen IValdus
afleiden, maar van het Itahaanfche woord Valdefi> dat is , Dal-lieden,

om dat zy daar wel meeft in 't gebergte gewoont hebben , van waar nog
op deeze tyd de IValdenfen in Piemont wel zoo moogen heeten. De ge-

'cicegen. leegenheyd van dezelve was dan als volgt , eeven als zy by veele zoo
genaamde ketteryen geweeft is. Deeze JValdus was dan eens met ande-

ren in gefprek, en hy zag een menfch heel fchielyk needervallen enfter-

ven : dit raakte hem zoo zeer in 't herte, dat hy voort een geheel ander

leeven aanving, en alle zynen rykdom aan den armen gaf
; (waar in hy

ook van de heedensdaagze Rechtgeloovige voor dwaalend wel gehouden
mocht werden) maar, dewylehyzag, hoe de gewaande zielzorgers zoo
geheel en al in den grond boos waaren , zoo hield hyzich aan denBybel,
las die vlytig, leidde die aan de zyne uyt, en ook hier na aan anderen ,

fzTamcn-' die in groote meenigten tot hem kwaamen , en by de algemeene blind-

heyd,

(«) Raincrus 1. c (o) Fafcic. Temp. p. 77. (p) Centur. Magd. Cat. T. V. Uücrius de Suc-
ceff. Eccl. c. 6. 8. 10. Camerarius de faris Orthod. Eccl. in Bohcm. JonftonusPolyhirtor. contin.

p. 65-4. GraiTerus in Chron. Wald. Mornsus Mirt. Iniq. p. 703. Hottingerus H. E. P. in. pag.

278. Joach. Welkrberg. de Eccl. Wald. Balth.Lydii Waldenlia. PaulusPerrinusHilt. Wald.Car.
Molin. de Monach. Franc. Bcza in Icon.Thuanus 1. v. Hiii Forbelius Inftr. (q) AutorinCatal.
T. V. p. 5-43. (r) Trithemius. Guido Carmeliia.

komften.
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heyd, hongerig na de waarheyd waaren. Hy zette die ook wel haaft g*j**|

geheel in de Franfche taaie over , en liet ze affchryven , van die maar
wilden, (f) En alzoo wierd hy altyd meer en meer bekend ; waar door
dan de Paapen de oogen open gingen, en zy begonden deeze menfchen tw vet

telafteren, bannen, verketteren, en te vervolgen. Want Paus Alexan-
vol8 'ngen;

der de derde hield hier na het Lateraanfche Concilium over , en ftelde

ook andere, in Vrankryk , teegens haar aan. Lucius de derde gaf hier

op een grouwelyke Bulle teegens haar uyt, welken de andere trouwelyk
volgden. De andere Biflchoppen en Prelaaten nu , zaaten niet minder
fcherp achter haar , en vocrnaamentlyk, Dommicus tnFrancifcus, (lich-

ters van de alom bekende ordens , met haare helpers helperen , om de

Regenten , en het gemeene volk, teegens haar op te hitzen, en eengrou-

welyk bloed-bad aan te rechten. (V) Waar door dan inzonderheid de
Koomngen van Vrankryk en Engeland , Lodewyk de derde, en Hendrik de

tweede, gelyk ook veele andere Grooten, heftig teegen haar raasden ; ja oori«|«ee;

zoodaanig, dat men zelfs ook in de volgende eeuwe , in 't Jaar 1208, «eDShi"-

ordentelyk den oorlog teegen haar aanving, die dan de Paapen den hcy-

ligen oorlog noemden , en aan haare vervolgers vergiiFenis van alle hunne
zonden toezeyden , wanneer zy maar de ketters ombragten. Waarom
zy de zoodaanige ook met een kruys teekenden , als of zy teegen de
lurken en Tarters optrokken. In deezen oorlog nu zyn 'er wel oVer de

70000. getuygen der waarheyd vermoord, en haar alle haare woonplaat- »ermè*fj

zen ontnoomen. (jt) Niet te min vermeerderden zy echter altyd , en
a" l"8e '

verftrooiden zich uyt den hoek van Lyons enTolofa, door geheel Vrank-

ryk, Engeland, Switzerland , Duytsland, Boheemen, Fooien, en in een

gedeelte van Italië (waar zy, tot op de Reformatie , ook bleeven , en

hier na zich met de andere vereenigden) (jx) niet anders als de eerfle

Chriftenen : alzoo dat haare vyanden ook klaagden , dat zy gantfch £«-
ropa overftroomt hadden , om dat 'er in der daad aan alle oorden zulke

lieden gevonden wierden. (yi) Gelyk als het dan gebeurt , wanneer 'er

onder de valfche Kerken , eens een ligt opgaat , dat de verborgene zich

daar by laaten vinden , en van de kettermaakers met een gemeene naam
genoemd werden. Van de ingevoerde inquifitie teegens haar , zal in de

dertiende eeuwe meerder narigt volgen.

7. Na deeze is ook meede onder de aartsketters , Petrus Abalardus Abziar.

of Abaillardus , ten Fransman, gereekent geworden, die van zyn jeugd

aan, een vlytig , geleerd , en wys man geweeft is , om welke reede z>"nIof

zyne eygene Landslieden zelfs , hem haar Socrates , Plato en Arijtoteles

noemden , en onder anderen hem ter eere dit graffchrift maakten

:

Eftfatis in tumulo: Petrus hic jacet Abatlardus ,

Huic foli patuit , fcibde quicquid erat.

Dat is:

Vaar is genoeg in dit graf; Petrus Abailardus legd hier , aan <wien alleen

geopenbaart is geweeft , al wat'er te weeten was.

Ik zwyge nog wat voor een ongemeene lof zyne eygene vyanden hem
hebben gegeeven. (V) Waarom hy ook van een ieder zulk eene groore

toejuychinge en toeloop bekwam, dat hy te Parys in de HoogeSchoole

leerde, en Retfor in de Godgeleerdheid wierd. Dewyle nu zyne beny-

1. Deel. M m m m ders

(s) Raincrus c. ƒ. Fafc.Tcmp. 1. c. Petrus de Pilichdorf in Bibl.P.P. Baron. A.MCLXXIIX.
Perrinus. (t) Vincentius. Antoninus. P.iEmiüus in Philippo, (*) Iidem & Hiftor. Albig. Ro-
bertus Altiifiodorenfis Ciiron. ix) Concil. Lateran. m. ap. Baron. An. 11 79. n. 3. Reinerus

& Anonymus 111 Cat. T. V. Narratio de Introd. Haeret. in Vallem Pedemontum. RcJcgario

Congregationis de propag. flde. Platina in Innoc. III. ( v) Beza in kon. Hottingerus I. c. pag.

194. (z,j Vid.Launojus.Dachcriiw.Mornxu6.Bernhardusep.exe.



JasrMC.
tot MCC.

Vcrlcetie-

riag.

Lesre.

Eenzydig
oordeel

van Ber-
csrdus.

Abxlatdus
gebannen.

Arnoldus.

Zyn lof.

642 K-ERK'ELYK'E XII. Bock

ders en nayveraars hem niet anders wiften te beleedigen, zoo maakten zy

hem tot een kotter, het welke altyd by zulke lieden de naaftc «reg is

,

om regtfehaapene lieden te onderdrukken. Eerft plaagden zy hem te

Parys zoo lang, tot dat hy, uyt verdriet , in een Kloofter ging , "ckur

in hy een boek van de Godgeïeertheid fchreef , waar door hem zyns
vyanden daar na volkoomentlyk tot een ketter maakten. Nu mocht hy
zyn vernuft , door de wysbegeerte en looze verleydinge van dezelve, in

de Godgeïeertheid, wel wat te veel gevolgt hebben
; maar alle het wel-

ke de Geeftelykheid haar zelven veel eer toe te fchryven had Je , dewyle

zy dien grouwel nog op Hooge Schooien , en anderzins als noodi ge dingen

,

koefterden , en de arme jeugd indampten, die ondertulTchen wel wat bee-

ters konden voorneemen. Doch of alle die dwaalingen, die hem opge-

legd werden, alzoo waarachtig zyn, zulks is zeer twyffelachtig 5 om dat

zyneeigene brieven , verdeedigings-fchriften , en de Hiftorie van zy ne ver-

volginge, als ook de verantwoordinge van zynen leerling, Beretigat iris ,

heel wat anders uytwyzen. Men befchuldigde hem, dat hy eenAniaan,
Pelagiaan en Neftoriaan was, byzonderlijk dat hy in de Godheid onder-

fcheidene trappen ftelde
;
desgelyks ook , dat de H. Geeft de ziele van

de weereld was, en wat zy hem meer van vreemde dingen toefchreeven,

waar in de Schryvers niet regt onder malkanderen eens zyn. (4) Me

a

zoude wel meenen, dat de bekende Bernardus de waarheyd daar in ge-

fchreeven zoude hebben , die veel teegen hem gedaan en gefprooken

heeft. Dog het is, uyt alle zyne woorden, heel wel te kennen , dathy,

ten deele van anderen ten onregte beticht en aangebragt is , en ten deele

ook daar door met driften ingenoomen is geweeft, zoo dat hy zeer een-

zydig van hem fchryft. Tot een voorbeeld , hy noemd hem eenen Mun-
nik, die zonder reegel leeft, een Prelaat, die zig geen ding aantrekt,

inwendig was hy een rechte Herodes , uytwendig Johannes. (b~) Waar-
om men het hem ook al toen ter tyd kwaalyk afnam , dat hy hier in zoo
ligtgeloovig was , en zoo ras aannam , wat hem maar voor gekaakeld

wierd. (V) Dat ook met eene tot een voorbeeld kan verftrekken , hoe
licht, zelfs ook Godvrugtige mannen , dikmaals al meedeophet ketter-

maaken vervallen , en zonder eenige grond , konnen yveren. Onder-
tuiTchen maakte echter het aanzien van deezen man, dat men Aba ].ardus

in 't Jaar 1 136. op het Synode te Soijfons verdoemde , en door dien dit

niet helpen wilde , zoo bezocht men het noch al eens , te Saus , op
het Synode , alwaar hy zig aanbood , om opentlyk met Bernhardus

te reeden-twiftenj doch wanneer hy nog hier, nog te Rome , gehoord
wierd, zoo fchreef hy eene verantwoordinge > waar in hy de uytlegginge

van de hem opgelegde manieren van fpreeken, en ookveelevan de woor-
den zelfs , t'eeneraaal loochende, (d) Maar het is een ellendige leugen

van zyne vyanden, wanneer ze voorgeeven , dat hy toen ter tyd zyne
meening afgezwooren heeft. Eyndelyk, na dat hem de Paapen te ver-

geefs na zyn leeven geftaan hadden , fturf hy , in 't Jaar 114,1. in het

Kloofter Cluniac, in Bourgonje, daar hem deMunnikken aangenoomen.
en naar zyn dood nog al voor zaalig gepreezen hebben. (V)

8. Onder zyne navolgers wierd in 't Jaar 1 155. en verder, Arnoldus

byzonder bekend, een Priefter te Brix, dien Bernhardus zynen waapen-
draager noemde , en zynen ommegang Dy hooning , maar de leere by
vergif vergeleek, en ook anders een ieder een, uyt een ongegronde yver

,

voor
(a) OttoFrillng. I. c. 49. A£la Synodica. Henricus Gandavenfis ap. Mirseum. Trithemius.

ChrHirfaug. Fafcic. Te/n, Joh. Sarisber. Nauclerus gen. 39. (è) Bernhardus ep. 193. (f) Otto
Friling. l.c. c.47. (d) Idem c.49. Ada Syuodi Sueflionenlls & Senonenfis. {e) Petrus Clu-
niaccnlis Lv.ep.3. &10.& in Epitaphio alii ap. Ulferium de Succ.EccI. p.304.
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voor hem waarfchouwde , en zeyde, dat hy van verre daar uyt zag als /„"„'<£•

een duyf , en achter had hy een flaart als een fcorpioen. (f) Deezen bit-

teren haat nu teegens hem , kwam daar van daan , om dat de goede
Bemhardns ten onrechte berigt was , als of hy de genoegdoeninge van

Chriftus verwierp, en zeyde, dat die tot de verloflïnge niet noodig was,
van welke ketterye hem eenige de fchuld gaaven, dog andere berichtten

daar heel anders van. (g) Deeze laflering nu moeften de Paapen daarom Gecayf-enis

wel op de baan brengen , op dat hem Bernhardus niet t'eenemaal mocht ««'éneiykx

toevallen, als hy zyne regtvaardige klagten en getuygenifien, teegen de
's

'

weereldlyke heerfchappye van den Paus en de Geeftelykheid" , kwam te

verneemen. Want dit was het hoofd-werk , daar deeze Arnoldus op
drong, en byzonder opentlyk leerde, dat de Paus de ftwiRotne niet met
recht bezat. En Bernhardus hadde zelfs ook aan Eveenius hier veel vanO
bekend, het welke des Paus flaaven recht onbedacht , en zonder grond
zoo los uytwerpen , als of hy de Arnoldiflen daar meede gemeent hadde.

(h) Het is gewis, dat zyn getuygenis het voordeel der Geestelijkheid f^dL
reegelregt teegen geflaan heeft , alzoo hy opentlyk heeft bekend , dat d '

;>
;««e-

alle de Geeftelyke, welke noch eenige goederen bezaaten , onmoogelyk *

niet zaalig konden werden. (Y) Het welke, als een dierbaare waarheid

,

een zeeker beroemd man, nog onlangs, naar de woorden Chrifti, recht

bevonden heeft, (k) Daarom moefl dit ook nu een kettery zyn , als hy v3n de on-

leerde : Men vind nergens in de Schrift , dat Chriftus, de Kerke, zyn ê

d"

Brnyd, aan goddelooze en welluftige dienaars te bewaaren heeft gegeeven, rr« dikct! -

dat zy de geheymemfjen zonden bedienen, binden of los maaken: maar , gc-

lyk als Gregorius zegd, dat die geene alleen zulk een macht hadden , wel-

kers leeven met de leer overeen flemt. IVaar door ook zulkcn dienji van
geene nuttigheyd of waarde is. JVant in het vierde boek Mofis flaat: Geen

onreyne kan een ander reyn maaken. (I) Met zulke bckenteniflen verdien- ^«™-

de hy nu, dat ze hem een befpotter, envyand van het Predik-ampt,een gensAr-

vervolger der Munnikken , en een vleyer der Leeken , noemden , aan

welke hy alle de regalien en goederen alleen wilde toeëygenen. (m)
Desgelyks moeft hy ook al een Patriarch der ftaatkund>ge Ketters heet- |""|;"

t

ri

;

ten ; zoo o rof maakten het de lieden met haar kettermaaken , dat het tets.

een kind wel zien kan , hoe zy bloot en alleen om eere en geldgierig-

heid , aan alle deezen den naam aanwryven , die haar maar in de weg
komt, en op zyde aanziet. Want deeze Amoldns maakte haar on- Anwidus

geleegenheid genoeg, om dat hy die van Rome de oogen open deed, op dch«t-

dat zy des Paus onrechtvaardige tyrannye mogten kennen, waar door ze dV«"
e

dan ook niet meer flaaven van den Paus wilden zyn : en alhoewel hem ftelykh

de Paus voor de eerfte maal , den mond flopte , en uyt Italië joeg , zoo
kwam hy echter onder Adrianus de vierde , al weeder daar in , fprak zeer

vrymoedig en opentlyk , van de grouwelen der Geeftelijkheid , tot dat de

Paus hem eindelyk in handen kreeg , en in 't Jaar van Chriftus 1 155 . door

den Bevelhebber eerft liet hangen , daar na verbranden , en zyne afTche «itónd

in den Tyber flrooijen. (0) En alzoo wierden de Heeren Geeftelyke ook
al van deezen ketter verlofl , zoo dat zy weederom een tyd lang ruil

kreegen, gelyk als een zeeker Schryver daar van fpreekt. (p) Maar hoe
Mmmm 2 hen

(f) Bernhardus ep.19f.feqq. (g) Hacrefiographi rccentiores.Prateolus. Luïenburgius. Sixtus

Senenfis. (/&) Baronius Ann. MCLII n. 2. (1) Otto Friling. (i) Schilterus de Lib. Eed.
Germ. L. iv.c. 7. §. 9. (/) Durandus lib. iv. de Ration. c. 2. (m) Otto Friling. (ft) Baron.

A. 1139. 11.9. (o) Ligurinus lib 111. de Frid- Codex Vaticanus ap. Baron. A.i '1 5-5-. n.4 Via-

centius Spec. xxnx. c. 86. P. ^milius iv. & v. Sixtus Senenlis lib. ïv. Conf. Baron. & ex eo

Riccious Chron. Reform. To. m.p. 126. Balscus. Zwingerus Theat. p. 1324. Woltius Leer.

Mem. c.xi 1. p. 291. (p) ülïander Gent. xu. p. 26Ó.
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jaarMc. hen deeze verbrande Ketter op haare zielen zal gebrand hebben , is

wel licht af te meeten , door dien zelfs de eenzydige lieden van deezcn

gromvel der goddelooze Geeftelykheid eenen affchrik hebben. (q)

9. Eeven ten tyde van Bemhardus wierd ook , als een ketter vetwor-

Giibcrtus. pe"j Gilhertus Porretanus, BifTchop te Portiers in Frankrijk, die, van

de Oude, zoo wel als zyn leermeefter Abelardus ,over zyne geleertheid,

en, nog booven dat , over zynen crnft en diepzinnigheid, ten hoogden

zyn begin, gepreezen werd.(r) Deeze beftont dan meeftendeel,gelyk als toenmaals

de tyden liepen , 'm JFysgeerige be[piegeiingen , welke hem ook, zoowel-

als die geene, welke zig zelfs rechtgeloovige noemden , op loutere ver-

nufts-befluyten, en doolingen in de Godgeleertheid , voerden. Maar,
door dien hy in zyne reedevoeringen, van de gemeene trant, moogelyk

wel wat mogt afgaan, (prater communem horum morem zegt een zeeker

Schryver) (s) zoo moeft hy ook al een ketter heeten , waar over hem
teer* Zyn Aartsdiaken, Arnoldips , dan aanklaagde. Daarom wreeven zy hem

deeze meeninge aan , dat de eygenfchappen der Goddelyke perzoonen

niet de perzoon zelve waaren : dat de Goddelyke Natuur geen Menich
geworden was, en zommige andere (tellingen meer , die meer in de Lo-

Guuygt- gica en Philofophie loopen. Dog de hoofdoorzaaken , waarom de Gee-

«Mthrid. ftelykheid op hem zoo zeer vergramt was , zyn wel meeft , om dat hy
aan de menfchelyke verdienften niets altoos toefchreef , en haare gewaan-

de heyligdommen zoo niet aanbad, en voor vol niet wilde erkennen, (t)

Daarom wierd hy dan eerft, in 't Jaar 1147 , onder Paus Etigemus de der-

de , op een Synode te Parys, ondervraagt, daar hy zig heel wel verklaar-

de , alhoewel hem de meefte niet verftonden , en , het Jaar daar aan ,

Yvervan wierd hy , te Rheims , van de Cardinaalen vry gekend , alleen dat Bern-
Bcrnhar. hardus wat al te yverig teegen hem was , en de Franfche Biffchoppen ,

byzonder daar toe bepraate, dat zy hem en zyn boek verdoemden , dog
hy onderwierp zich aan het oordeel van de kerk , en daar door behield

hy ook nog zyn Bisdom. Alzoo deed de goede Bemhardus aan deezen,

eeven als aan Abelardus, openbaarlyk te veel: dog Gilhertus hadde zelfs

ook heel weynig kragt en ftantvaftigheid , door dien zyne zaaken meede
befpiegelende meeningen alleen raakten, (u)

Adamiten. IO - Men wil ook verder eenige als ketters op deezen tyd aangeeven ,

die Adamïten zouden heeten, maar, dewyle veele daar niets van weeten,
en dat 'er hier booven , in de tweede en vierde eewwe , van zulke lieden

van deezen naam al eenig gewag gemaakt is, zoo moeten zy ons nu daar
meede niet ophouden. Dit is gantfch waarfchynelyk , dat hunne befchul-

diginge, als hadden zy opentlyk ontucht onder malkanderen bedreeven,
daar wel van daan gekoomen mag zyn, door dien haaren eerften ftiorer,

Tauchelinus , of Tandemns , een Prieffer te Antwerpen in den echtgeleeft

heeft , het geene toen ter tyd aan alle de Priefters zoo heftig verbooden
was. (V) Waar by men dit dan nog , als een dooling , ftelde , dat zy
het uytterlyke Avondmaal , voor onnut ter zaaligheid hielden , en
ook zeyden, dat de eereplaatzen der Biffchoppen , en van andere niets

waaren, daar de Mispaapen wel nootwendig teegen moeften yveren, by
aldien haar kraam anders zoude blyven beftaan. Waarom zy dan ook
zomtyds, voorloopers der Sacramentdryvers ,en danweeder hongobardeny

en

(f) Getholius, Reicherfpergenlïs L. t. de Inveftig. Anti-Chrifti. (r) Joh.Trithemius deScr.
Eccl. Henric.Gandavenf. deScr.Eccl. Robertus a Monte Append. Sigcb. {s\ Otto Frifing. 1.

de Frid. c. 46. (*) ld. c. ƒ0. («) Otto l.c. Bernhard. Serm. 80. in Cant. Gaufridus Caraiva!-
lertfis ad Cardinalem Albanenfem ap. Baron. A.1148. n.20. (x) Trithemius Chron. Hugo iu
Vita Norberti ap.Siuimn d.6. Juu.To. m.&Baronius Aon. 1116. n.iz. Rob.de Monte Ann.
1124. Ëaljsus
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en Sangmnarii toegenaamt wierden, (y) Nog befchryven eénige Papi- ^"mcc!
Hen ook een menfch, Etido, of Eon genaamt , ontrent het Jaar 114.8 , Eudo,«rt

daar zy zelfs niet van weeten , of zy hem een gek of een ketter zullen két^f"

noemen, (s) In 't gemeen maaken zy hem grouwelyk uyt , niet alleen

als een zinneiooze en raa&ende , (diergelijke wel alle de Propheeten , en

getuygen , in de oogen der huychelaars, geweeft zyn) maar ook alseene

van den Vuyvel gedreeven engeveynfden lijligen bedrieger. Waar uyt dan,

ten deele de bittere haat der Geellelykheid teegen hem , en ten deele ,

die teegens malkanderen aan loopende berigten klaar zyn , door dien een

zinnelooze niet te gelyk meede hltig kan zyn , en de lieden bedriegen.

(_a) Nog berigten zy verder , dat hy ontallyk veele aanhangers gehad

heeft, overal rondsom gereyft is, en byzonder , NB. voor de kerken

en klootters zeer gevaarlyk en vyandig is geweeft. Van geboorte is hy

een Engelsman , van ftand , een ongeleerd en gemeen man geweeft, en,

dewijle hy Eon op 't Franfch geheeten is, zoo heeft mendeeze woorden,

uyt haare bezweeringe, op hem getrokken, per eum } qui venturus eft ju-

dicare vivos & mortuos. Waar door hy zig voor den Rechter des wee-

relds uytgegeeven, ook 12 Apoflden gemaakt, en aan haar EngeIfchenna-

men gegeeven heeft. Verders zeggen zy , dat hy , door des Duyvels

hulpe de lieden zoo verblint heeft , dat zy hem in een rechte kooning-

lijke pracht en overvloed hebben gezien , en eenige daar over van den

boozen geeft weg gehaald waaren. Dog , dat zyne aanklaagers dit van

hem verziert hebben , is wel te vermoeden , en dat , uyt haare verdere

betichten teegens hem. Want , zy fleepten hem op het Synode, naar

Rheims , toe , daar de Paus , en de gantfche Geeftelykheid , hem niet

,

met eenige behoorelyke wysheid, als een waanwyze , daar ze hem voor

uyrgaaven, te regt hielpen , maar dat ze hem alleen uytlachten , be-

fpotteden, en fmaat aandeeden. Waar op hy kort daar aan fturf , zon-

der twijftel door de moorddaadige handen van zijne vyanden. Zijne aan-

hangers verbranden zy leevendig, die dog, gelijk als men daar by ftelr,

alle in haare meeninge , volftandig bleeven, en, by gevolge, meer waar-

heyd en grond in 't herte gehad moeten hebben , als haare Rechters ken-

den , of kennen wilden , die daarom zulke dwaaze dingen moeften be-

denken , om de zaak daar meede te bepleifteren. (b~)

ii. Gelijk als zy dan, deezen tot fpot , hen iets zottelijks aangedigt

hebben , zoo hebben zy hier teegen andere weeder , in ernft , des te ge-

vaarelijker dingen aangeplakt. Te Luca in Italië was , ontrent het Jaar

1175, een Munnik en Canunnik , Petrus de Bruis genaamt , daar de ^™sde

Rechtgeloovige Heeren veel op te zeggen wiften. Zy noemden hem een

bloedhond, en ftichter van allerhande vuyligheeden, een trotze, ontem-

baare, en hoogmoedige voogel. (V) Ook een fchelm,en Aartsketter.fdj

Met hem hield het eene Henricus y een Fransman , en een Munnik , als thitögtó

de ander, welken zyne vyanden desgelijks een ketter, een mammeluk, ""'•

een gedrogt , een beeft , liftige flang , verfcheurende wolf, valfchen Apo-

ftely enz. noemden. De hcerelyke getuygenifle , van de waarheid , waar Haafe ge.

meede die deezen tytel verdiende , waaren dan de volgende , gelijk als
lu>Bcm 're

die een van zijne vyanden befchrijft. (1) Hy loochende , dat de onmondi-

ge kinderen , door den Doop , konden zaalig werden , en het geloove van
anderen kon haar niet helpen, dewyle zy haar eyge geloove met eens gebrny-

Mmmm 3 ken

(y\ Baron. l.c. (z) Otto Frifing.i. c.ff. (a) Wilh. Neubrigienfis i. c. 19. {b) Otto 1. c.

Wilhelm. l.c. Rob. de Monte l.c. (c) Concil. ap. S. Geneüum ap.Biaium.To.iii.p.ii?!?'
(d) FetrusCluniacenf. lib.adv.eos in Iiiblipth.CIuniac. p.iuS
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f

Mcc ken konden. (ij Hy zeyde, dat men geene Kerken behoefde te bouwen ;

maar dat men veel eer de reeds geboude weederom onder de voet moefifmy-
ten, want de Chriftenen hadden , lot het gebed , geen heyltge plaatzen noo-

dig. (3) Men zoude ook de kruyeen breeken , en verbranden ,, dewyle het

beeld, ofwerktuyg, waar aan Chrifius zoo grouwelijk gepijnigt , en zoo

Jrhrikkelijk gedood geworden was , geene eere , nog aanbiddmge waardig
3

maar , weegens deeze pijmginge veel eer te vernietigen, aan /tukken tejny-

den , en te verbranden was. (4) Hy loochende de waarheid van het li-

chaam en bloed Chrifii, het welke daagelijks , door het Sacrament , in de

kerke geoffert werd, maar hy fielde voor vaft , dat het gantfeh niet was,
en , dat God met geoffert mogt werden. (5 ) Hy befpotte ook de offerban-

de , de voorbiddmge , aalmoefjtn , en de andere goede werken , welke van
de leevendige geloovige voor de doode gefchieden , en zeyde , dat zy geene

dooden m 't min/ie iets konde helpen. Een ander befchuldigt Henricus over
deeze leere, en zulke haatelyke dingen, wanneer hy klaagt : Dat de ker-

ken zonder volk , het volk zonder Priefier , de Priejter zonder de fchuldige

eerbied tot haar , en de Chriftenen , zonder Chrijlus zyn (naamelijk , door

de ketterye van Hendrik. Men houd de Kerken voor Synagogen, menzegd,
dat het 'heyligdom Gods met heylig is , nog ook de Sacramenten. De heesl-

daagen krygen niet dat haar toekomt. De menfehen fierven in haare zon-

den weg , en de zielen koomen voor den fchrikkelijken regterftoel , zonder

verzoeninge en gemeinfehap , de kinderen weigert men het leeven , door

dien men haar met doopen wil , enz. Andere zetten daar noch by, dat

hy het geblaat der Paapen , in haare kerken , belagt en t'eenemaal ver-

wurpen heeft, (ej

Rcfchuidi- 12. Hier meede hadden nu deeze goede lieden gewis de helle aange-

gènfhem
e
" ftooken, en de Paapen by de muts en buyk getaft : en , dewyle de an-

dere weederleggingen niet konden toereyken , zoo leyden het haare

vyanden voor eerft op het lafteren toe , en zy befchuldigden Henricus ,

dat hy zyn kloofter-belofte gebrooken , rondsom geloopen , en uyt het

Woord Gods een koopmanfehap gemaakt hadde: en , als hy de eenvou-
dige, inzonderheid de vrouwen, om geld bedroogen hadde , zoo ver-

fpeelde en verzoop hy het , of verkwifte het t'eenemaal weeder met hoe-

ren, (f) Het welke dan, niet alleen zyn voorige getuygenis volkoomen
teegenfpreekt , maar dat ook geen verftandig man van hem gelooven
wil , die de konft der Paapen en Munnikken maar eenigzins kent , hoe
meefterlyk zy weeten te liegen, (g) Ja de goede Bernhardus heeft zich
nochmaals door andere van de Geeltelykheyd , en door zyn eyge onge-
gronde yver voor de bygeloovige Godsdienft, laaten verleyden , dat hy
alle deeze dingen als zeeker in de weereld in fchrift heeft opgegeeven ,

daar hy geen gewifle grond toe hadde. Want deeze zelve zwakheyd
Apoaoüci. hadde hy eeven ook teegen die geene begaan , welke men Apoftolici

noemt, door dien zy de leere en het leeven der Apoftelen weeder te voor-

fchyn , en ter oeffeninge wilden brengen. Deeze nu geeft hy desgelyks

deichuld , dat zy de gemelte ftellingen teegen het Pausdom voeden,
en daar by , in alle fchande en ontugt leefden , gelyk als de Mamchd-ers.

Echter bekend hy daar beneevens , dat zy in eene geduurige kuysheyd
leefden, zich van vleefch onthielden , als ook , van alle eedzweerin-
gen , zy konden ook van andere niet onderfcheyden worden , door dien
zy den Catholyken in alles gelyk waaren. (hj Het geene dan met de be-

fchnldiginge

(e) Bernhard. ep. 238. Petrus Cluniac. 1. c. (/) Bcrnh. ep. 138. (g) Hift. Eccl. Goth. pag.
608. Kortholdus H. E. p ; 45-f. (b) Beruh. in Canc. Serm. 66.
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fchuldiginge van hier booven zig onmoogelyk niet te zaamen fchikken
kan. Zoo heel ligt kan den yver , en het valfch aanbrengen , ook zelfs

voorzichtige mannen vervoeren , dat deeze goede man de gewaande ket-

ters, door eygene fchriften en reyzen vervolgde, de Hooge Overigheid
teegens haar ophitite, en het zwaard van Petrus daar wel uytdrukkelyk
toe\orderde , opdat zy haar bloed zouden vergieten. Want, door
dien deeze Petrobrvjïcuwcn , gelyk als men haar noemde , en Henriciaa-

nen , zich overal wyt.üytbreyden , (Y) en de Geeftelijkheid daar niets

grondelyks teegen konde inbrengen , en daar door als verdommen
moeft: zoo meende hy, dat het nu zyn beurt was , om in de bres te

ftaan, enhy maakte het zoo flim en onverftandig , dat hy, alsgedagtis,

de machtige aanporde , -dat zy niet nalaaten moeften in haar te vervol-

gen, tot dat zy alle omgekoomen en t'eenemaal uytgeroeit waaren, het

welke waarlyk van deeze man fchnkkelyk is. Daarom ook Petrus de

Bruis zyn proces , alhoewel eerft na 20 Jaaren , naamelyk , in 't Jaar

1147, zoodaanig gemaakt wierd , dat zy hem , als een ketter leeven-

dig zouden verbranden , of, gelyk het zyne vyanden zelfs befchryven:

dat men den yver der geloovtgen aan hem op de myten gewrooken hadde , al-

jcoo , dat deeze booswicht van 't eene vuur tot het andere , van het tyde-

lyke tot het eeuwige vuur gegaan was. (k) Wat nu haare moetwilligheid

en toorn met Hmricus noch al aangevangen heeft , zulks vind men zoo
eygentlyk niet : maar wel , dat zyne navolgers zeer toegenoomen heb-

ben , dog die echter van alle zulke Hennciaanen wel te onderfcheydep

zyn , die by de Paapen zoo heeten , dewyle zy de gronden en Hellingen

van Keyzer Hendrik de vierde , teegen de Geeftelijkheid verdeedigen 3

waar van in 't voorige boek nu al is gehandelt.

(») Petrus C!un. cp. ad Ebrodum Epifc. ap. Baron. A. 1126. Bernard. ep. 3S. Gaufridus Vit-3.

Bernhardi 1 u . c. $\ (JO Petrus Cluniac. 1. c.
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HET DERTIENDE BOEK.
Van de aanmerkelijkfte Kerkelijke Gefchiedenifïèn in

de dertiende Eeuwe.

Otto IV.
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HET EERSTE HOOFDSTUK.
Van den uytterlyken toefland der Kerken in "'t algemeen.

§• 1.

En vind nü , met de aanwafiende eeuwen , wel wat netter t

maar geene blydere onderrechtingen der Hiflorien ,. als

tot noch toe, terwylen het dog in de Regeeringe zoo wei
als in het Kerkelyke bejlag, in heteene al immers zooflegc

toeging als in het andere. Nademaal , in deeze eeuwe,
Phdippus de vierde , met Otto de vierde , langen tyd ge-

gevochten hebben , en weederzyds veel bloed vergooten , tot dat hy cin-

delyk van Otto van Wittelfpach , te Bamberg , vermoord wierd. Toen
begon Otto de vierde , zoon van Hendrik Leo van Saxen, alleen te re-

geeren. Maar daar hy te vooren den Paus tot een vriend meende te heb-

ben , veranderde zulks nu wel haaft , na dat hy hem het Markgraaf*

fchap van Ancona , in Italië, niet laaten wilde. Door dien nu, buyten

dat, de Pauzen de Saxifche Heeren in 't gemeen niet heel zeer geneegen

vvaaren, als welke haar dikmaals een ftreek, by hiare Jyrannye , verzet

hadden , zoo ving Paus Innocentius de derde wel haaft aan , met zynen
ban op den Keyzer los te blixemen , en de andere Ryksfteeden op te

maaken, dat zy zich teegens Otto aan zouden kanten. Qa) Wat de Gee-
ftelykheid ook, na haare oude gewoonte, wel voor leugens en lafterin-

gen teegen hem mag uytgeworpen hebben, zulks kan men noch by veele

Schryvers leezen. Onaangezien hy anders alle haare grouwelen ftaan

liet, en maar alleen in eemge voordeden haar niet ten gevalle wilde zyn.

Daarom noemen zy hem een roekeloozen, hoogmoedigen , en dwaazen
man, die zich teegen de Geeftelykheid wel aangefteld hadde, doch die

in der daad zig alzins zeer heerfchzuchtig hadde betoont. (b)' Maar
daar teegen bewyzen andere weeder grondelyk zyn onfchuldinde meefte

zaaken, fchoon men hem wel , van alle gebreeken , eeven zoo weynig
als de overige natuurelyke menfehen vry kan fpreeken. (V) Ondertuf-
fchen is dit in 't gemeen echter wel te kennen, hoe weynig alle die een-

zydige vertellingen van de Paapen en Munnikken doorgaands te vertrou-

wen zyn, voornaamentlyk in de zaaken der Ketters en Regenten , wel-

ke haar belang maar in 't geringde in de weg geftaan hebben.

2. Deeze Otto ftierf dan eyndelyk in Saxen , in 't Jaar 12 1.8 , na dat

hy van een ieder verlaaten was. Daar teegen wierd dan Fredericus de

tweede, zoon van Hendrik de zesde, tot Keyzer verkooren , dien de Paus
echter niet eer wilde kroonen , voor dat hy een tocht in 't heylige Land
hadde toegezegd. Wilde hy nu ruft hebben , zoo moeft hy hem een

ftuk

_
(a) Arnoldus Lubecenfis vu. c.19. Otto de S.Blafio c. 46. Matth. Parif. Ann. 1210. Cran-

iiusvii. Sax. c.32.. Vincentius xxx. c. ioó. Nauclcr. gen. 4T. Gobelinus xi. 6. c. 63. (b) Ur-
fpergenf Cufpinianus. Horatius Turfcllinus 1. vui.Epit.Hift. (c) Meibomius Apol. pro Ot-
tone IV. To. u 1 . Rer. Germ. p. 1 14.
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ftuk lands in Italië fchenken. Echter hield die niet op met den Keyzer Ja» N'cc

aan te porren , tot dat hy eindelyk naar PaUfiina trok , alwaar hy een Trekt in ,|

goede uytkomft en verrichtinge hadde. OndertufTchen verriet Gregorius H Und -

de neegende zyn oogmerk, waarom hy den Keyzer daar heene bewoogen r.ydve<4

hadde te trekken, terwylen hy Aptdie wegnam, de Duytfche Soldaaten 12?™

hier endaar needer- maakte , en noch daar en booven liet uytftrooyen*

dat de Keyzer gefturven was. Doch hy kwam weederom , en bewees,
dat hy nog leefde, hy verzocht echter, uyt begeerte na ruft , alle mid-
delen, en hy kocht, met groot geld, van den Paus zynen ban af. Die \

hem danterftond vryfprak, doch kort daar na weeder verbande, de an- «n dèt

dere in Afie teegens hem ophitfte , ja hem aan den Sarazynjche Sondaan
"pen "

zelf: verried , die door zyne opregtigheid daar over zeer befchaaruc

wierd , door dien de Soudaan die verraaderfche brieven zelfs aan den
Keyzer toefchikte, en alzoo ongelyk oprechter met den Keyzer han-

delde , als die geheel verkeerde Geeflelykheid. Waar door de goede

Keyzer zyne onbedachtheid wel duur ontgelden moed , alzoo hy de

Paapen, door zyne toelaatinge en vereeringen , zelfs groot en trots ge-

maakt hadde, gelyk als Aventinus van hem getuygt. Want deeze preedik-

te opentlyk het kruys teegens den Keyzer, gelyk als te vooren teegen de

Sarazynen gefchiedde, en zy hitften , neevens andere Potentaaten, ook
zyn eyge zoon , Hendrik , teegen hem tot weederfpannigheid op. Ik

laate (laan wat voor lafteringen zy nog al verder teegen hem uytftrooi-

den, wanneer ze hem voor een Godverloochenaar uytmaakten. Gelyk orh y «it

als dan de Papiften byzonder onbefchroomt van hem fchryven , dat hy ^«ft."

Mo/es, Chrijlus , en Mtthammed voor de drie aarts-bedriegers gehouden

heeft, welke de menfchen verleyd hadden, (d) Nu was het waarelyk,

in alle tyden by het God verloochende weezen der Goddeloo^e Paapen,

geen wonder, dat de uytverkoorene verleid wierden , ik zwyge dan, dat

die ruuwe, en in der waarheid ongegronde weereldfche menfchen , op
zulke gedagten niet zouden hebben konnen koomen , dat 'er geen God
was, door dien zyne gewaande dienaars zélfs, voor hem niet de minde
fchrik of eerbiedigheid beweezen. In 't korte , de Paus fpeelde met den

Keyzer eeven zulke treurfpeelen , als Gregorius de zeevende met Hendrik

de vierde voor heene hadde gedaan -, en de volgende Paus , Innocentius

de vierde , voer voort met den Keyzer te verbannen, en maakte , dat de

Duytjche Henricus , een Landgraaf van Heffen , tot Keyzer wierd ver- "V™**

kooren , die dan ook de eenige getuygen is , tot wien de Keyzer die
r

booven Godverloochenende woorden zou gefprooken hebben, (>) Maar
die als zynen vyand en nayveraar, ook dies te minder bewyft , waar tee-

gen Fredertcits zich ook zelfs wel verantwoord , en het Antichrijiifch

weezen al vry.duydelyk ontdekt, en ook de Paapen dikmaals met recht*

vaardige ftraffen , op de huyd geraakt heeft,
(f)

En in zulken onruft

ftierf hy, in 't 32. Jaar van zyne regeeringe. (g)

3. Hier na ging het 'er eerft recht verwert in 't Ryk toe , alwaar de

Paufen by het langduurende/wftrrfgwww, of tuffchen-ryk, gelyk men ge- ,nter-

meenelyk tot op het Jaar vanChnftus 1273. toe fteld, in troebel water
"

wakker vifchten, en alles t'eenemaal in verwerhnge brachten. Alles te

verhaalen zoude alhier veel te lang vallen. Conradus de vierde , zoon conradus

van Hendrik de tweede, was al by het leeven zynes Vaders tot Kooning
I. Veel. Nnnn ver-

(d) Matth. Parif. A. 123S. Lipfius Mon. Polit. 1. c. 4. Cotuenius Polit. 11. c. 14. {e) Hi-

ftoria Landgrav. Thuring ap- Piftorium c. 50. {f)
Epilt. ap. Petrum de Vineis lib. t. ep. 32.

(jr) Urfpergen f. Platina. Cranziusvu. Metr. c. -J2. Monachus Paduanus lib. 1. Chron. Ann.
1232. ;\4auh. Parif. Aventinus vu. p.y^. Gobelinus c. 64. Sigonius L.xvu. A. 1228. Chro-
nicon M. Belg. Albertus Stadenlis A. 1239.
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Jaar MCC.
tul MCCC.

Des Paus

wreedheid
tce^ens

Conradyn.

Rudolphus
de I.

Schenkt
de Paus

rr.eer lan-

den.

Adolphus.

Ellende

der ( jriek-

2e Keyzers.

Alexius

Junior.

verkooren, dog hy wierd van zynen ftief-broeder , Manfredns , welhaaft

met vergif gedood , gelyk als de Cbnftemn malkanderen plagten te ont-

haaien. Van de volgende, die zich als Keyzers wilden indringen, wil

ik nu niet zeggen , gelyk van JVilhelm, Graaf van Holland ; Richard,

Broeder van den Engelfche Koomng Hendrik ; en van Alphonfus de eerfte

de Spaanjche Kooning. Maar ik zal hier nu maar alleen de bekende boos-

heid opnaaien , die de Paus met Conradyn uytvoerde. Deeze was dan de
neef van Frederik, en eyfehte Sicilië , dat Kaarel, Graaf van Anjow, in-

genoomen hadde : doch hy wierd van deezen gevangen , en , neevens

Frederik van Oojienryk , op de uytfpraak van Paus Clemens de vierde ,

onthoofd, (h) Na veele andere troubelen wierd eyndelyk Rudolphus,

een Graaf van Habsburg , tot Keyzer verkooren, die met OcJacrus, Koo-
'

ning van Boheemen, uyt eer- en geld-gierigheid, eenen bloedigen oorlog

voerde , welke deezen ook het leeven koftte. Doch hier in deed hy aan

de gemeene zeekerheyd een goed voordeel , dat hy de roof-neften , door
de langduurige beroerte ontilaan, verftoorde, en de ftraatfehenders zelfs

met de dood ftrafte. Doch daar meede deed hy weederom aan de Pau-
zelyke tyrannye ecne groote hulp, dat hy, in 't Jaar 1278, aan den Paus
Nicolaas de derde , in Italië zeer veel vereerde , gelyk als het Ficariaat

van Hetrurie , Flamime en Boulonje, als ook het Exarchaat van Raven-
na, enz. Eevenwel is hy nooit zelfs in perzoon in Italië getrokken, ge-

denkende, hoe jammerlyk het zyne voorzaaten daar in wel eer vergaan

was. Eindelyk is hy , in hoogen ouderdom , in 't Jaar 1292, gelhir-

ven, na dat hy zynen zoon, Albertus , de Standen heel hoog aanbevoo-

len hadde, doch echter heeft hy niets altoos van hen konnen verkrygen;

want Adolphus , Graafvan Nafiau , wierd wel van veele Standen tot Keyzer
verkooren, maar ook terftond weeder veracht , alwaar hy eenen geduu-
rigen vyand aan Albertus behield , die hem de lift , waar door hy Key-
zer was geworden , heel wel weeder betaald zette. Want door dien hy,

als een arm Heer, 1'huringen, door veele kunftjes, aan zich wilde bren-

gen, en daar over eenen oorlog aanving , zoo koozen de meefte , in-

zonderheid de Aartsbijfchop van Ments , die hem te vooren meeft tot

de kroon geholpen hadde , de zyde van Albertus , welke ook eyndelyk
met hem floeg , en hem , in een bloedig treffen , met eige handen om-
bragt. Die dan ook zelfs, met alle zyne meedehelpers , welke teegens

hunne trouwe en plicht gehandelt hadden , noch in 't laatfte jammerlyk
omgekoomen is. (Y) Waar van in de volgende eeuwe iets meerder zal

werden gezegd.

4. Aldus, en noch al veel grouwelyker, ging het 'er ook nu in 't Oojlen
toe, zoo dat de Schryvers van die Hiltonen vrymoedig bekennen , dac
'er in dat Ryk , niets als vretten en zuypen , en de zeetel Conftantmopo-
hn zelfs, een welluibg Sibaris, of Sodoma, geweeft is. (k) Én dat alle

de Keyzers deflelfs , in haare bedryven niets verftandigs of rechtfehaa-

pens altoos gedacht of gedaan hebben. Waar door ook haar geheele on-
dergang altyd naader gekoomen is. (I) Alzoo ging het nu ook, op dee-

zen tyd , onder de Griekfche Keyzers , byzonder onder Alexius deJonge,
die de Keyzerlyke Hoogheid zoo t'eenemaal onteerde , dat hy by de
Barbaaren of vyanden, op haare maaltyden , meede zoopen /peelde, (m)
Alexius Cotnnenus had zynen broeder , Ifaacius Angelus , gevangen ge-

noomen, en hem de oogen laaten uytfteeken. Deeze nu, porde de La-
tynen

{b) Monachus Padunnus l.c Platina. P.JEmilius l.vu. Pandulphus Collenutius Hift. Neap.
Hb.iv. p.106. Sniridus Presbyter n. A.iz68. (t) Iidem & iEneas Sylvius Hill.Boh. c. 27.
Hiftoria Landgrav. c.78. Cranzius vm.Sax. 0.35-. Fel.Faber 1. Hiftor. Sucv. Vincentius xxxi.
c.13. Aventinus vu. p. 5-92. (£) Niceta* Choniates p. 268. (/) Ibid. {m) ld.
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1

tynen aan , die toen ter ryd een togt in Palaftina deeden , datzy Conftantino- J"mccc'
polen innaamen, en Alexiv.s Ducas Murzuftus verjoegen, die na de dood A!<. xilis

van Alexius de Jonge , Keyzer wierd. Hier op volgde nu een erbarmely- Ducas-

ken toeftand in 't Doften, alwaar Boudewyn, Graaf van Vlaanderen, zïg utyme

tot Keyzer liet verklaaren, wien hier na zyn broeder Hendrik, en Petrus
Ktyz"s -

deezen , daarna Robert en Boudewyn de tweede , in het Rijk volgden. |"nkifcI>e

Doch drie andere Prinfien fielden zig, te Nicea, teegens hem , die ook
Keyzers wilden zyn. Tot dat cindelyk, in 't Jaar 1261 ,MichaèlPalao- ooiun.

logus die Stad onvoorziens weeder innam , waar door dan de tyrannye p^*1

.

der Latynen, in' t Ooften, weeder kwam op te houden. In deeze tyden w-

waaren 'er geene kleine beroertens , ten deele weegens den Patriarch'Jojeph,

en ten deele uyt andere oorzaaken , tot dat Andromcus na hem volgde,

die nog inde volgende eeuwe wel 27. Jaaren lang, dog met flecht voor-

deel, en ook alleen maar in denuytterlyken fchyn geregeert heeft, (nj

5. Wat aangaat nu de gedagte tochten na 't heylige land , zoo is hier Tochrcnin

vooren reeds al beweezen , dat die maar alleen tot voordeel van den
'cH - Un -

Paus en zyne Geeftelykheid, aangezien waaren, waar toe zich zoo veele

100000 door haar dwaas gekaakel , beleezen , en daar heene voeren lie-

ten. Ik zwyge nog, wat al ongehoorde buytenfpoorigheeden en onge- zyn onge-

lukken daar by wel zyn voorgevallen. Want, tot een voorbeeld , in 't
u

'

'% '

Jaar 12 10, zyn 'er in Duytsland , 20000 jonge lieden door den Duyvel
(waar onder, buyten alle twyffel , de Schryver , na het bekende vers ,

de Papen en Munnikken verftaat) verleyd, en aan de Zee gelokt , maar
aldaar van andere gevangen , en aan de Sarazynen verkogt geworden. (0)

Alzoo fchikte Paus Innocentius de derde , nu , in alle landen van Europa,

zulke fchreeuwers uyt, die, van den predikftoel , den kruys-tocht pree- Kmystochr

dikten, of, die de lieden tot zulk een tocht bewoogen. Evenwel kwaa- KL',
"

men de Franken en Vlaamnigen toen ter tyd niet verder, als dat zy haare

eygene gewaande meede-Chriftenen plaagden , en, op de gedachte wyze,
Conftantmopolen in naamen. Verders, wanneer in 't Jaar 12 17, de Jta-

haanfche en Duytfche volkeren, onder Andreas ,Kooning van Hungarye,
daar heene trokken, zoo was de uytkomft ook al heel flegt , en zy ver-

looren, toekykende, weederom, dat zy,met zoo veel moorden en bloed-

vergieten, naauwelyks eerft gewonnen hadden, fpj Van de gedwongene
optocht van Keyzer Freederik , is hier booven al gedagt , waar door Je-
rufalem wel verovert, en gantfch Palaftina ingenoomen, maar de gehee-

le tocht wel haaft, van den Paus zelfs, verhindert wierd, door dien dee-

ze Paus den Keyzer zoo veel werks te huys maakte , dat Freederik het

Ooften wel haaft leerde vergeeten. (qj En, of 'er wel, nu en dan, hier

na , eenige byzondere veld-tochten van de Franfche Kooningen , inzon-

derheyd van Lodewyk de elfde , gefchieden , zoo hadden die dog geene

vaftheid, maar God onttrok, aan de valfche Chriftenen , zoo t'eenemaal

alle geluk en byftand, dat zy, ontrent het eynde van deeze eeuwe, van
de Sarazynen volkoomentlyk uyt geheel Palaftina en Syrië verdreeven

wierden , en daar meede hadde het ook met dit gewoel een jammerlyk
J

a™
d
™"^k

eynde , dat de Paapen , tot onverzettelyke fchaade van de Hooge Ove- w<=hren.

ngheid, en tot haar eyge voordeel, aangeregt, en byzonder , zoo vee-

le honderden van jaaren lang, onderhouden hadden. Want zy haar wey-
nig daar over bekommerden, of haare gewaande Chriftenen onder mal-
kanderen eens waaren of niet, of de Barbaaren zig, door haar meer als

Nnnn 2 beeftig

(») Georgius Pachymeres 1ib.iv. Hift. CPt. c. 2S. Nicetas. Urfpergenf. Gcfta Dei per Fran-

cos, (o) Chronicon OfnabrugenfcTo.il. Meibom. p. 214. (/>) Jac.de Vitriaco. Antoninus
Matth. Parif. Urfperg. P.iEmilius. Nauclerus. (f) lidem.
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jiarMcc. beeftig lecven, op het uytterfte ergerden. Beyde was het haar, volgens
"
haare Godverloochende prmcipia , lief , door dien zy , daar by , in on-

klaar waater , braaf vifchten , en alles na haar wil konden hebben. Dit

fchynt doorgaans zoo klaar , uyt alle de Hiftonen , dat het geen verftan-

dige loochenen zal , nademal men nu nog daagelyks veele diergelyke voor-

beelden dies aangaande aan kan merken, (q)

B^keetinge 6. Onder zulke bloedige en geweldige uytbreydingen van 't Rykeder

t^LT
1' Geeftelykheid, gehoort ook meede, die verkeerde bekeeringe der arme
inwoonderen van Pmyjjen. Want, als de Ridders van de Duytfe orde,

Marie 01- of Mariam , zoo zy heeten,uyt PaUfima weeder in 't tVeflen kwaamen,
zoo zogten zy al daar nieuwe voordeelen te maaken : daarom bemagtig-

den zy allengskens, voor zig zelfs deeze landen , en zy onderworpen

dezelve aan den Paus , Gregorius de neegende , met geweld -, daar op ftel-

den ze haaren zeetel te Marienburg ; en zoo heete dit arme volk hier na
ook al tot Chriftus bekeerd, (r) Buyten deeze nu weet men van gee-

ne voortplantinge der valfche kerke iets altoos meer. Want de berich-

ten , aangaande eenige Tarters , zyn zoo uyttermaaten onzeeker, en

verfchillende , dat de fabelen iemand terftont affchrikken , om daar iets

van na te zeggen. En zoo ftont het nu uytterlyk, onder Chriftenen en

Heydenen : alhoewel deeze laatfte dikmaals veel beeter , als de eerfte ,

v«voig in- waaren. Maar de ellendige Jooden, wierden nu al weederom , op het

£ jo^d«. grouwelykfte, van de Chriftenen, onder allerhande voorwendzelen
,
ge-

plaagt. In Engeland zyn zy, in 't Jaar 1239, meeft, of, van alle haa-

re haave, en uyt het land gejaagd, of, men heeft haar gevangen gezet,

en veel gelds afgeperft. (s) En te vooren, in 't Jaar 12 10 , maakte het

een Engelfche Koonmg eeven ook zoo , dewyle hy een Jood , die zyn geld

zoo draa niet overgeeven wilde , alle daagen een tand liet uytbreeken ,

tot dat hy 'er zeeven kwyt was, en weegens de zwaare pynen, alles over-

geeven moeft. (/) Uyt Frankrijk zyn de Jooden wel drie of vier-

maal ,' ontrent deezen tyd , uytgejaagt geworden , en zulks wel , met
zoo groote ftrengheid , dat men haar naauwelyks een kleed aan 't lyf ge-

laaten heeft. («) Ja de bloedgienge yveraars wierden nog daar en boo-
ven zoo zeer gebeeten , op dat behalven dit alomme geplaagde volk , dat
zy,in 't Kooningryk van Navarre wel 6000 menfchen van de zelve ver-

moorden. (V) Gelyk als 'er dan ook, in Duytsland , te Nurnberg , en
elders, zeer veele , ontrent het eynde van deeze eeuwe , met vuur en
zwaard, geregt zyn geworden , zonder twyftel , op het aangeeven van
de Paapen. (y) Diergelyken boosheid ook te Mentz , in 't Jaar 11 82 ,

op den tweeden Pmxterdag , aan haar , door een openbaaren oploop,
van 't graauw, in 't werk geftelt wierd. (z) Nu is het niet te looche-

nen , dat de Jooden ook wel meenigmaal veele booze ftukken , teegen

de Chriftenen hebben in 't werk geftelt , alhoewel daar ook wel zomtyds
veel bygedaan, en de zaak zeer vermeerdert werd. Maar de wraake der

Chriftenen , over haare misdaaden , is ook weeder , by na nooit , na de
reede zelfs, gelykmaatig met de misdaaden geweeft , iklaateftaan, vol-

gens de leere van Chriftus. Onder de Raboynen van deeze eeuwe, zyn
wel de bekendfte , R. Meir> te Toledo , R. Levt Ben Gerfon of Ralbag,

R. Afcher> en zyn zoon R. Bechai.

(f) Iidem. (r) Matthias de Miechovia. Cromerus. Nauclerus. Cratizius. (') Match. Parif.

A. 1239. (t) Idem A. 1210. (») Idemn^. 1 295. Zemach David P. i.p. f8. (*) Idemibid.

(y) Bxovius A. 1198- n. 1. (*•) Trithem.

HET
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HET TWEEDE HOOFDSTUK.
Van den inwendigen toejland der Kerken.

.
i *•

'

DE leezer zal dan hier van liever de eyge woorden van eenige oude Getuygenjs

Schryvers zelfs gelieven te hooren, daar, zy onder anderen , alzoo ^"u

d
J3

fchryven. In deeze tydenfiont het vonkje van het geloove feenemaalomuyt f™'
,y*

te gaan , alzoo het m de affche lag bedooven , en naauwelyks meer fcheen te

glimmen. Want de Simonie wierd zonder eenige[chroom overalgedreeven:

de -woekeraars dreeven haare villeryen opentlyk : de liejde was verftorven >

de vryheid der kerken onmagtig, de Godsdienji veracht, en de dogter Zions

was eene onbefchaamdehoeregeworden, diegeene fchaamte altoos meer hadde.

Hier door ziet men een hertbreekend jammer , en traanen langs de kaaken

der vroomen afvlieten, en hen alomme in klagten uytbreeken , en zugtenop

zngten loozen. (a) Men bemerkt ditmaal zulk een algemeene afval van

Chrifttts , by de dienaars des Diiyvels , de huichelaars , diergelijken 'er niet

geweeft is, van den eerflen aanvang der kerken , door de Apoftelen geplant

.

(b) De andere getuygeniflen zyn zoo veele , dat de catalogus teflium ve-

ritatis van de voorige en ook deeze eeuwe , al vry vol daar van is. Van van de

de Pauzen en haare ongehoorde grouwelen fpreeken by na allede blaade-
Vlazen'

ren van haare eygene Hiftorien , en ik ben , in de voorige boeken , door

het opnaaien van zulke dingen, nu reeds al verdrietig geworden, om meer

daar aan te gedenken. Nademaal 'er diergelyke fchriften , in onze taa-

ie, ook niet ontbreeken. Dog, opdat ik maar kortelyk iets daar van

aanroere , zoo waaren 'er nu nogmaals regte gedrogten onder haar , en

aan niet een is iets natuurlyk goeds meer overgebleeven , nademaal de

weereldlyke magt, de groote overvloed en rykdom , haar tot alle fchan-

de en ondeugd kwam te verleyden.

2 . Haare lafterlyke en Godverloochenende grondleeringen waaren dan Grond-

de volgende , waar op zy alle haare overige zaaken (lelden. De Paus »°°'dT
n

heeft van zijne bruyd , de kerke, de volkoomene volheid der gee(lelijke , en
zclve-

de breette der tydelijke gaaven , en wel inzonderheid , heeft hy de mutze

tot het Priejierdom , en de kroon tot het Rijke ontfangen : van daar is hy

ook een Stadhouder van den hoogflen Koomng en Heere : en andere konnen

van hem zeggen ; Uyt zyne volheid hebben wy alle genoomen : de Paus is

de middelaar tuffchen God en de menfehen, enz. (c) Niet anders waarlyk,

als nu nog teegenwoordig veele Mimfteria en Collegia hen diergelijk eene

hoogheid en onbedriegelykheid pleegen toe te fchryven. Van Innocen- And«

tius, en zyne tyrannye, is nu al, by de Keyzers Otto de vierde en Fre- van'iuno-

derik de tweede gedagt. De oudfte Schryvers noemen hem eenen onver-
ccntlus

zaadelyken giengaart, (d) en bekennen, dat, onder hem, te Rome al-

les om geld te koop is geweeft. (V) Andere geeven hem den toenaam al-

leen van Nocentius, of, den fchaadelijkjlen menfeh. Egter overtrof hem
nog, in boosheid, Gregorius de necgende , wiens openbaare grouwelyk- ^1°™
heid , roekeloosheid , hoogmoed , gierigheid , en fchandelykfte fchelm-

ftukken de Hiftory Schryvers niet genoegzaam befchryven konnen. (f)

Iets hebben wy ook , in de Hiftorie van Keyzer Frederik gevonden , tee-

gen welken hy inzonderheid de fchrikkelykfte muyteryen aangerecht en

Nnnn 3 on-

(<j) Matth. Parif. p. 423. (l>) Dalxus Cent. p. 308. (c) Innocentius III. Epift.Decr.

(d) Matrh. Parif. Hift, Joh. Angl. {e) Urfpergenf. in Philippo. (ƒ) Iidcni & Ealsus.
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jaarMcc. onderhouden heeft. Beyde de partyen, van de Guelphi en Gibellini waa-

ren toen ter tyd, in Italië nog zeer fterk: daar hielp hy nu de eerfte tee-

gen de laatfte, naar zyn uytterfte vermoogen, en hy liet haar allerhande

moorden, rooveryen, en andere grouwelen opentlyk toe. Ja, wat hy
by verheffinge der Paujjelijke tyrannye wel moet gedaan hebben , zulks

blykt uyt de eyge loftuyterye der Papillen , daar zy hem de vermeerde-

ring van zyne Majefteyt toefchryven. (g) Maar, onder andere, zyn de

grouwelen van de laatfte Paus deezer eeuwe , Bonifacius de acht/ie , aan

al deweereld bekend, van wien ook zelfs het graffchrift befaamd genoeg

is: het welke andere voor eene voorzegginge van zyne voorzaat , Cale-

fiinus de vyfde houden : Hy is 'er ingefhopen als een vos , heeft geregeert

als een leeuw , en is geftorven als een hond. Want hy bedroog deezen

Calejlinus fchandelyk , terwylen hy , door een riet , deeze woorden in

zynkaamer fpreeken liet : CAeftimis , zwicht ,die zaak is voor u te zwaar,
(h) En , wat hy voor een Godverloochenaar is geweeft , zulks kan men
uyt zyne eygene woorden zien , die hy tot een Aartsbiflchop van Genua,
genaamt Porchetus heeft gefprooken , wanneer hy hem , op Afchdag ,

een hoop aiTche in de oogen gefmeeten, en daar by gezegt heeft: Gedenk
o menfch , dat gy een Gibelliner (vyand van de Paus) zyt , en met de Gibel-

linen affche zult werden ! (i)

Fiiende 3- Ik onthoude mymet reede van meerder vertellingen, en zegge maar

ftêïykhéïd.
nog iets van de andere Geeftelykheid , die eeven zulke getuygeniflen,

by de opregte Schryvers van deezen tyd , heeft. De bekende Abt ,

Joachimus Calaber, hadde toen ter tyd veele Duytfche verzen , van den
ergerlyken en mistrooftigen toeftand der Paapen gemaakt , byzonder»
hoe zy de Jooden en Heydenen daar door van 't Chriftendom affchrikten

,

daar hy onder anderen aldus fchryft :

Zie, wat een oneer , fchande , enfpot,

De Chrijten Paapen doen aan God. (k)

En verder hadde hy van den Antichrift gezegt', dat hy nu te Rome ge-

booren , en op den Apoftolifchen ftoel gezeeten was , waar op by zich
ook, na desApoftels woorden , booven alles verhefte, wat God heet. (7)

(

d"7
gen ^n waC Denoefc men meerder getuygenifien , daar de Papillen zelfs duy-

h.id. delyk fchryven , dat de Geeftelykheid , in Vrankryk , en elders , toen ter

tyd, haare waarde t'eenemaal vergeeten, en een fchandelyk en roekeloos
leeven alzins geleyt hadden, (m) Waarvan ook toenmaals zoo veele,

in geheele boeken , getuigt hebben, naamelyk, Bemhardus Wejlerodus ,

in zyne klaagliederen, Robertus Gallus, Gilbertus een Munnik , en de
Schryvers der Semidalia of fabelen , na den aart van die van asEfopus
gemaakt, en meer andere diergelyke. (V) Waarin zy alle zoorten van
ondeugden overhaalen , en van de Geeftelykheid klaar bewyzen. Ja zy
weeten zomwylen zelfs niet, hoe zy den jammer groot genoeg zullen
maaken. Tot een voorbeeld, wanneer een zeeker Biffchop, in Engeland,
nog voor zynen dood deeze verzen gemaakt heeft :

Ejus luxuria meretrix non fujficit omnis,

Ejus avaritia totus nonfujficit orbis.

Dat is:

Alle de hoeren konnen met malkanderen de ontucht , en de gantfche wee-
reld, de gierigheid der Roomfche Geeftelykheid niet (lillen, (o)

Zelfs de Paus Alexander de vierde, zoude aan de Biflchoppen in Beye-

ren.

(t) Bzovius in Annal. (b) Platina. Balseus. (/') Platina, (k) Catal. T.V.lib. xvii.p.68i.

0) Rog. Hovedenus. (m) Bzovius. Ann. ué6, n. 10. (») Cat. T. V. (o) Robertus Capito
in Sermone ultimo.
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ren, zoo het anders waar is, alzoo gefchreeven hebben : „ Gy Priefters Jo^cc'
„zyrhet gemeene verderf en ondergang derChriftelyke Godsdienft, de Bekencd»»

„overvloed verleyd u te zeer : gy houd opentlyk, voor aller menfchen ITJ^us.

„oogen, byzonder voor de oogen der Gemeente, noch hoeren, en e^ter

„zyt gy zoo trots, en doed daar by noch uwen dienft : om uwent wille

„werd de naame Gods gefchonden, want gy lieden eet , verteert , en

„ vermoort de armen : door uwe boosheid werd de godzaaligheid zoo
,,weynig gevonden, maar de ondeugd is gemeen, het heyligdom onrein,

„en het volk bedroogen. (p)
4. Hier by zet hy noch zelfs deeze fchrikkelyke , dog welgegronde, l'^ t̂

en tot onze tyden toe waarachtige aanmerkinge : God laat u als boeven p"p«-

en fchandvlekken , m uwe welluflen zoo heen leeven , dewyle hy u zyne

tuchtiginge met meer waardig acht , ook gantfeh niet meer geIjk de vroome
kajiyd. Gy verderft u zelfs, m uwe ydele en verderffelyke goederen. En,
wanneer iy nog al iets goeds fchynt te doen, zoo hebt gy hier uwen loon al

weg. Eyndelyk zet hy daar by : De Heydenfche Leeraars waaren veel

beeter in haare meeningen en leere geweejt , als de Paapen : het welke ook
van alle verkeerde Leeraars heedensdaags waar is. (q) Een voornaam
Heer deed de mond toen ter tyd alzoo open > wanneer hem de tyranni-

fche Geeltelykheid in den ban gedaan hadde, waar in men een beeld van

den huydigen toeftand zien kan : Niemand maakt meer oneemgheyd als Ki 3g«n

deeze teegen Chrifienen en gedrogten , want harders mag men ze niet
A

t
"£y

J'
noemen. Zy vraagen zoo veel na de Schrift , als hoeren en boeven, zy zui-

pen zig vol en dol, fchraapen geld byeen, en zoeken heerfchappyen , eere,

en geweld , daar over vechten zy met de Overigheid, en vergieten het bloed

der arme fchaapen. De armoede van Chrijlus en de eenvoudigheid van zy-

ne Apoflelen , volgen zy niet alleen niet na , maar zy befpotten die noch

daar en booven , en zy zoeken die in vergeetelheid te brengen. Wat zyn
dat doch anders, als Antichriftenen ? heet dat de fchaapen weyden , of de

kudde liefhebben, wanneer zy na heele Koomngryken , goederen en vreem-

de dingen tragten , over de eere met den ander vechten , de fchaapen onder-

drukken , berooven , (laan en vermoorden ? Zy keeren het gebod Chrifii om.

Die haar den rokgetjt , dien neemen zy ook den mantel. JVie zonde dan zoo

willen yveren, of zoo beejïig zyn, dat hy deeze booswigten haare hovaar-
dje, ontrouw, bedrieger ye, zvypen, flempen, gierig zyn, en andere boe-

ben /tukken, noch wilde toelaaten? Alzoo zy doch erger , als Turken , Sa-

razynen, Tarters en Jooden zyn , enz. (r) En noch een ander fchryft

haar vlak onder de oogen, na dat hy zoo veel van haar uytgeftaan had-

de: Uwe werken wyzen het uyt , wat gy voor voogels zyt. Gy zoekt niets

ais geld, macht, rykdom , eer, wellujten , en gefchenken. Deeze dingen

verblinden u zoo zeer, dat gy erger als de Turken en Sarazynen, daarom
vegt. Gy hebt ook, door loutere twift en jlryd, alles opgefokt. Gy weyd de

fchaapen met , gy ver(irooit en verfmd de kudde. De Chrifienen konnenon-

moogelyk geenen vreede met u hebben. Waar by hy nog fteld: Dat hy zul-

ke Phartzeen mijden , en haaren ban met achten , maar haar daar voor

zeegenen wilde, (s)

5 . De overige ontallyke ooirkonden fla ik nu over , dewyl 'er noch at

iets van haare andere grouwelen te zeggen valt. Want men moet noch-
rj'"

l"
he

maals aanmerken , hoe dat 'er een eroot deel van de nog overiee Paap- 8r°u»*len.

iche grouwelen in deeze tyd opgekoomen is. Onder deeze ftaat dan ^n.

booven aan , de Biegt , met haare affchuuwelykfte grouwelen en mis-

bruyken,

(ƒ>) Ap. Aventinum vi. p.699. (7) Ibid. (r) MsnardusTyroUius ibid.vn.p.720. (r^Otto

ibid. p.688.
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j,ar mcc. bruyken , gelyk zy nu nog by ons ten uytterften verderve der menfchen

ftaan. Van deeze moet ik hier nu noch wat duidelyker fpreeken > door
dien 'er in de Afbeeldwge der eer/Ie Chnjienen verfcheyde dingen hier van
voor by gegaan zyn. In de twaalfde eeuwe , ten tyde van Gratianus , was de

DcBiegt. oorbiegte nog niet als een noodwendige Godsdienft, door zeekere wetten ,

wasecrii de lieden opgedrongen. Want deeze zet die wel uitdrukkelyk onder de
"y - onverfchillende dingen, die iemand wel verwerpen , en echter daar by
Hierna een godvruchtig Man blyven kon. (t) Dog na ontrent de twintig jaaren

^n
WOt

leerde de arme Godgeleerde , Lombardus , opentlijk , dat de belydenijfe

der zonden teegens God alleen niet genoeg was , maar die moeft ook aan

den Prieflcr gefchieden. Het geene hy dan, na zijn verkeerden aart

,

met kwaalyk bygebragte fpreuken der üudvaders , bewyzen wilde. (nj
Daar op brak Paus Innocentnis de derde heel door , en liet , in 't Jaar 1 2 1 5

,

d«Biégt- °P nec Lateraanfche Synode afkondigen : Dat alk geloovige van beide
vaders. geflagten> wanneer zy tot dejaaren van kennis koomen, alle haare zonden

trouwelijk, en ten mmften eens 'sjaars, aan een zelfde Priefter in''tgeheim

moejten bekennen ofbiegten , en de opgeleide boete of kaflydinge na vermoo-

gen nakoomen , en ook ten minften teegens het Paafch-feeft , het Avondmaal ont-

fangen ; by aldien zy van de Kerke niet ttitgeflooten , en na hun dood van
eene Chriftelijke begraajfeniffe niet berooft wilden zijn. (x) Deeze verdoe-

melijke geweetens-dwang is hier na , door het gebruik, de tyrannifche

ftraften , en ook door nieuwe inzettingen , noch altoos vader gezet, (j)
En dit is het onzaalige begin van de nog duurende geweetens-dwang, en

de fchrikkelijke ftnk der zeekerheid, welke aan de onweetende, alsnog

door eene onbedagte abfolutie , of vryfpreekinge , van alle goddelooze
Priefters en huychelaars aangewend werd. Terwyle , in de plaats van
het eenige misbruik, met de vertellinge van alle zonden, in 'tPaufdom

,

by andere hier teegen ontallijke andere , ja noch veel erger grouwelen

,

hier ontrent ingefloopen zyn, en nu nog als heyligdommen , naauwkeu-
riglyk onderhouden werden. Waar van hier onder op zyn plaats zal ge-

zegt werden.

vruf-wn 6. De recht helfche vrugten van zulk eene Biegte , zyn fchier ontal-

Bic'gf

6
lyk. Om nu maar eenige weinige uyt deeze eeuwe aan te wyzen , zoo
wierdvoor eerft het volk hier door in de erbarmelyke geruftheid en boos-

heid geftort , terwylen hen de Paapen haare abfolutie om geld verkof-

ten, en gelijk als wy het noemen, biegt-penningen daar voor namen, het

welke ten minften van het ruuwe volk daarvoor ook zoo aangezien wierd.

«rouwe!
' Daarom klaagde een geheel Synode, 'm Engeland: Dat de ellendige Prie~

bfe«-geid. fiers ^e biegtende niet anders ter boete lieten koomen , zoo men haar niet

eerft haare gierigheyd verzaadigt hadde : gelijk als zy het met de andere

Sacramenten ook zoo in 't werk fielden, (zj Daar toe nu verzonnen die

booswichten een hoop leugens, en wonderwerken, gelijk als men 'er van
zulken zoort ook maar al te veel in deezen tijd vind. Als dat die lie-

den, welke niet vlytig gebiegt hadden, in paarden verandert, en ande-
re, t'eenemaal verdoemt waaren , enz. (aj Ik zwijge noch hoede Mi-

•fwiftder
mftwi& en Munnikken onder malkanderen keeven , voor wie, en hoe, by

heTd'diar"
^eeze ofgeene gebiegt zoude werden. Diergelijke voorbeelden'er in Vrank-

oVer. ryk, op deezen tijd, dikmaals, onder de Minoriten en de Geeftelijkheid

voorvielen, (b) Eeven gelijk als over de aftaat-predikatien , weegens den
tocht

(*) De Poenit. Dift. I. c. quamvis. (») Lombardus lib. iv. Sent. Dift. 16. 17. (*) Concil.
Latcran.Capit. ir. Liber Synodalis Ecclefuc Nemenrenrïs ap.Centur.Magdeb. p. rtio. Pol. Vir-
gilius vi. c. 1. (v) Synodus Florentina A. 1439. & Tridentina Seff 14. (~) Synodus Londi-
iicnfis ap.Matth. Parif. p.434. (a) Joh. Vidtoduranus ap. Hottingerum H. E. p.461. Matth.
Parif. p. 209. (6) Chronicon Flandrix ap. Centur. Magdeb. p. 78$\



II.Hoofdft. HISTORIE. 6tf
tocht in 'tH. Land, de Satan gecne fnooder grouwelert hadde konnen be- /™*?§£'

denken, als dat de Paapen opentlyk predikten -.Iemand mocht'er noch .zoo

veeIe vermoordt echtgebrooken en bloedfchande bedreeven hebben, zoo wierd ïyke^aV-

hy echter op eenmaal van alle zyne zonden los, zoo dra hy maar een kruys
a"'

aan zijn rok vafi maakte, (c) Waar door veel ruuwe menfchen tot de al-

lergrouwelykfte fchandelykheeden aangehitft wierden , en wel uytdruk-

kelyk zeyden: Ik wil leeven na mijn hifi en believen, ik werd dog door de y™l]l-

aanneeminge van 't kruys , terfiond wecder vroom , en ik kan andere noch bcl
J
aat -

daar toe helpen, (dj Eyndelyk ftiet Bonifacms de achtfie het vat t'eene-

maal den boodem in , wanneer hy nog booven alle deeze aflaaten , in

't Jaar 1300. een Jubeljaar aanftelde, en daar by aan alle die geene eene

volkoomene abfolutie uytdeelde, die de Apoftelen , Petrus en Patdus, te

Rome alsdan wilden koomen bezoeken. En dit was de eerfte aanvang

van het dwaaze JubiUum, dat Clemens de zesde, eerft 5-o.jaaren daarna,

zoo noemde, (e)

7. De Geeftelykheid heeft op deezen tyd anderzins veele fchaadelyke

meerlingen en gewoontens opcebraet. Alzoo wierd, in het gedagte Late- ,. „..

raanjche Synode , aetransiubjtantiatie in t Avondmaal voortgezet, dat is, filiatie.

die meeninge, dat het brood en de wyn , weezentlyk in het lichaam en ry?ta'
Avond.

bloed Chniti verandert wierd, met alle die daar aan kleevende afgoode- m l°\&:
ryen. (f) Want, van daar kwam het, dat men hier na het misbrood ver-

borg en opfloot. 00 Dat men de knien daar voor boog, en het aanbad.

Dat men verder, by de miffe, de klokken luydde, dat Gregorius de nee-

gende eerft zoude ingeftelt hebben, (hi) Ja daar is ook eyndelijk, onder den
Paus Urbanus de vierde, het Sacraments-feefi opgekoomen , en zulks wel,

dewyle het aan eene maagd, Juliana, in eene openbaannge , zoude be-

voolen geweeft zijn , om dat te bevorderen. (Y) Op het verdichtzel dan
van deeze transfubfiantiatie is dat allengskens daar by gevoegt , na dat

men van Innocentius de derde af, uyt het vernuft heeft willen befluyten:

Dewyle onder het brood het lichaam , en alzoo ook zijn bloed genoomen Avor.d-

werd, zoo konde men ook wel met eene gedaante , gelijk als men het «"ge-*
1"

noemt, vergenoegt zijn, en alzoo de wijn achterlaaten. De hoovaardye d33°"-

der Geeftelijkheid trok dit naderhand tot haar nut , en hoe zeer zy boo-

ven dat, alles ook tot haare tyrannye aanwende , zoo begon zy ook al-

hier, aan de zoo genaamde Leeken , het brood maar alleen in 't Avond-
maal te geeven. Van waar men dit al toen ter tijd, dog echter maar van

eenigeGemeentens,vind. (£) Het welke hier na eerft, op het Coflnitzer

Synode , opentlijk , en onbefchroomt bekragtigt wierd. De andere by- Dwaashee-

zondere nieuwigheeden van deeze eeuwezijn wel ontallijk, wantdenieu- *""„„£_

we Munmks ordens der Francifcaanen en Dominicaanen fleepten alleen zoo kcn-

veele andere uytvindingen na zig. Daar heene behoort het Rofarium R fatium

Dominici,en de Pfalmen van Maria, waar in het Ave Maria, en de En- £',?[)*_

gelfche groete in de 150 maal herhaalt , en voor het allerkragtigfte gebed AveM">a'«

uytgegeeven werd. (7) Ik laate ftaan , dat het van Gregorius dj tiende Hethoed

eerft bevoolen zoude zijn, voor den naame v&njefus den hoed af te nee- afn«",en
J r • voor de

men. Dac de Francifcaanen eerft de onbevlekte ontrangenis van Maria "jam «<«

bewyzen willen, en wat 'er van -diergelyke grillen meer is. Ook zoude '

insgelijks deeze Gregorius , op een Synode te Lyons , de nieuwe ver- v"^"p"^

kiezinge der Pauzen in 't Conclave , bekrachtigt hebben , (m) en Inno- zen
n

in ''

e

ƒ. Veel. O 00

o

centius

(c) Ap. Avcntin.vu. (d) Ap.TJrfperg. p. 335-. (e) Chron.M. Belg. A. 1300. Conf.Ruti-

lius. Benzonius de Anno Jubilaso. Pol. Virgil. vm. c. 1. Schottus Itin. Ital. ex Steph. Pighio

n.c. 10. MulTardusdeCeremon.c. 6. (ƒ) Concil.Lateran. iv. c. 1. (g) Ibid.c.20. (^Gre-
gorius ix. lib. in. Decretal. Nauclcrus. (i) Bzovius. (k) Thomas Aquinas in Summa
P. in. Durandus iv. Racion. (/) Bzovius. (m) Platina. Onuphrius.
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Jaar MCC.
lotMCCC.
Roode
hoed der
Cardinaa-

ICB.

Ellendige

Godge-
leertheid.

Schoolfche

Oelecrc-

heid.

Albertus

Magnus.

Thomas
Aquinas.
Scholatti-

centiiis de vierde , de Cardinaalén den rooden purperen hoed eerft opge-

zet hebben, (n)

8. Welke nu verder, onder dit verbafterde en verkeerde geflagte.vly-

tig en zorgvuldig wilden zijn, die vielen meeft op eene wonderlijke en
ten hoogften fchaadelijke zoort van de leere,in de Godgeleertheid. Men
kan ten allen tyden , en ook in onzen tijd , bemerken , hoe de natuurlijke

menfchen, met haar vernuft, altijd eenige zeekere fpreukcn van den By-
bel uytkiezen , en , tot een dekzel van haare onbekommertheid , huy-
chelerye , en heel openbaare boosheid , gebruyken , en hier teegen de gant-

fche aan een hangende overeenkoominge van den Goddelijken wille en

het woord t'eenemaal vergeeten. Zoo is het ook in de voorige eeuwen
gefchied, dat de Munnikken en Paapen zig met eenige Bybelfche woor-
den behielpen , die zy op haar eyge weezen geduyd , en het an-

dere alles achter aan gezet hebben. Daar vind men nu, tot een voor-
beeld, de woorden uyt Pred. IX. op alle de blaaden van de zelve Schry-

vers : nefcit homo , an amore vel odio dignus fit. Dat is : de menfch -weet

zelfs niet , ofhy liefde ofhaat waardig is. Dit hebben zy nu op haare

twyffelachtige leere getrokken , en daar meede de lieden , op haar eyge
rennen en loopen , tot duyzend bygeloovigheeden verleid : en zoo is het

in ontallyke andere (tukken ook al gegaan. De Schoolfche Godgeleerde,

in de voorige eeuwe uytgebroeit , breydde nu haare takken wyds en zyds
uyt , en zy wierd dies te begeerïger aangenoomen , hoe meer ergens

werkdaadige verftanden iets te doen wilden hebben. Nademaal nu die

vernufts geeften niet eens meer by de letter bleeven , maar aireede Ari-

ftoteles, met zyne heydenfche en fchandelyke principien heel roekeloos in

de Godgeleertheid , die buyten dat genoegzaam t'eenemaal verdorven
was, ingevoert hadden , zoo ging het nu dies te onbefchaamder daar

meede toe. Het meefte deeden de luye Munnikken daar wel toe , die,

buyten dat, als fprinkhaanen , het land alomme overvielen. De eerfte

van deeze noemt men te deezer tyd Albertus Magnus, diedewysbegeerte

midden onder de gewichtigfte geheymeniflen vermengt , en die Arijiote-

les, maar byzonder zyne Metaphyfica, of overnatuurkunde , tot een prin-

cipium in de Godgeleertheid, met de fchrift gantfch gelijk geftelt , en
volkoomentlyk alle vlyt,ook zelfs in de woorden der fchrift, over hoop
geworpen heeft.

9. Daar meede kwam nu, in deeze eeuwe, een regten zwerm van on-
gehoorde JVysgeerige kunflwoorden , diflwëfien , defmtien , en vraagen
voor den dag, en beftonden de zoo genaamde geloofs artykelen uyt en-

kele misgeboortens van 't vernuft , die nog op deeze teegenwoordige
uure in de Syjlemata het grootfte deel uytmaaken. Albertus Magnus nu
voerde zijnen leerling, Thomas Aquinas , nog al meer daar toe aan , en
deeze broeiden verder haare jongen uyt. De voornaamfte daar onder,
in deeze periode , of ommeloop des tyds, waaren , cyEgidius Romanus,
Guilielmus Pariflenfis , Durandus , Petrus de Tarentefia , Richardns de

Media Villa, Alanus de Infulis , Augufimus de Ancona , Guilielmus Oc-
camus, Alexander ab Ales , Gualterus PicJavienf.,Joh. de Rupella,Bar-
tholomaus Brixianus , Gilbertus Tornacenfs, Thomas de Cantiprato , Al-
bmus Bononienfis , Joh. Valenfis , Henricus de Gandavo , Alexander de

Villa, Joh. Sanclogeminianus, Petrus de Palude, Renerus Pifanus , en,
de geftaadige teegen fpreeker van Thomas, Joh. Duns Scotus, enz. Van
deeze alle heeft men de fchriften nog meeft overig , waar in men hun-
ne fchrikkelijke blindheid , by de hoogte van haar vernuft , met handen

(«) Pol. Virgilius iv. c. 9.



Qnxltioi

rum»

Fabelen

ILHoofdJi. HISTORIE. 659
grypen kan. Maar men noemt het middelfte Clajjis der Scholdftici', Sum- I«»taeé-

mijten en Quaftionaru , welke dan de meefte en ellendisfte grondftelhn- T
1 t»^ r\ r 1 1 • ^ * umini-

gen der Papillen in eene rorm gooren, en de heden weeder ïnllampten ,
""•

naar den aart der Anflotelifche vertooninge. Hier teegen nu wierden
de taaien, hiftorien, en andere Hukken der geleertheid , t'eenemaal ver-

geeten, en wie nu een hondert , of meer , nieuwe dijtinc~tien of onder-
icheydingen bedenken, of andere zoo wat napraaten konde, die heette

een geleerd man.
10. Deeze vcrleyders maakten zig , door veele uytvindingen , een

groot aanzien en geloove by de menfehen. Ik wil nu niet zeggen wat
zy wel voor ftoute leugens onder het volk uytgeftrooit hebben, gelyk als «nT^'o-

dan een zeekere Paus uytdrukkelyk van 'Thomas Aquwas voorgeeft , dat
™

3 .

Aciu"°

de Apojielen , Petrus en Paulus dikmaals by hem geweeft waaren , terwy-

le hy zyne boeken fchreef. (0) Ook dat Chrijius eens van den heemel
geroepen hadde: Thomas gy hebt recht van my gefchretven. Maria zelfs

heeft voor Albertns Magnus zyne ingeftorte weetenfehappen van Chri-

fius afgebeeden, en wat 'er van diergelyke laftenngen meer zyn. Daar
gaf men dan aan zulke lieden eygene toenaamen en lofcuyteryen , en Tyteidei

men volmachtigde alle haare eigene invallen daar door , hoe dwaas zy «.
° a '

ook mochten voor den dag koomen. Eeven gelyk als , van de valfche

Leeraars, nu noch de Syjtemata en Compendia als Godfpraaken , ja meer
als den Bybel zelfs, gebruykt werden. Alexander ab Ales moeit Doctor

iriefragabdis > een onweederfpreekelyk Leeraar heetten , 'Thomas een En-
gehman (^Angehcus) Bonaventura een Serafynfe. Andere noemde men
therubynfe , verlichtfte, vaflgegrondfte, Fundati/Jimi , Sohdi > Soknncs

Doctores enz. Daar toe kwaamen nu noch die geene, welke zich, om
de Canones en Decreta der Pauzen verdiend maakten , en de cafus con- ^

2"°ni "

fcientia afhandelden. Deeze, alzoo zy het Ryke van den Paus , en der

Geeftelykheid , in 't byzonder, met haare befluiten en wetten onder- cadiiitcri.

flutten , zoo droegen zy ook geene geringe eer-naamen , tytelen , en

andere voordeel daar van. Niet anders, als 'er nu noch met de cafus en

confilia Theologica over al onrecht en grouwelen genoeg omgaan. Daar
liet nu de Paus Gregortus de ncegende , de Decretates in het Corpus 'Jut is rvd-mies.

inbrengen , welke de bekende Cafuifl en Canonift , Raymundus de Penna.
j u

3

s

v™n~

forti te zaamen geraapt heeft. Daar meede fchafte hy nu het Jujïmiaan- >*«>?»

fche recht geheel en al in zyne Kreits af, en richte alles, naarden zin en

toeftand van zyne valfche Kerkelyke Monarchie in : en daar toe fchreef

deeze zelve Raymundus noch een fumma cafuum confcientia , en een an-

<'er, Johannes de Argentma, een fumma voor de Biegtvaders , vanwien
het andere hier na tot nu toe geleert hebben.

11. Edoch, door dien de Paapen den Bybel niet zoo t'eenemaal op
"^"bei

eene reys onderdrukken konden, zoo fielden zy haar ook aan , als hiel-

den zy daar wat van, en maakten het daar meede , gelyk nog alle huy-

chelaars en valfche Leeraars pleegen te doen : zy zochten dan voornaa-

mentlyk alle woordjes en manieren van fpreeken daar uyt, die zy eenig-

zins tot een dekmantel van haare boosheyd draaijen konden. Alle het

andere floegen zy over, of zy verduyfterden alles, wat haaren eygen wil-

le maar eenigzins teegenfprak. Daar by vielen zy op de letters, deel-

den , verfcheurden , en verdraayden die op het ellendigfte. Hier uyt

kwaamen dan de Bybelfche Regift^rs of Concor dantien voort , welke hu- £°/(?
r°n£

go Cardinalis eerft, neevens Lonradns , een Halberfladze Munnik opdee- eraan-

zen tyd uytvonden , en daar toe in de 500 andere Munnikken , uyt al-

Oooo 2 ler-

(«) Clcmens VIII. Diplom. ad Ncapolit.
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j«r mcc.
lerhande Kloofters gcbruykt hadde. Welken hier na, onder de Grieken,

' Euthalius , een Munnik, en onder de Jooden, R.If'aac Nathan (die ook
anders Mardochai Nathan heet) het na gedaan hebben, (p) Dog of die

vCrd«]in- yerdeelinge van den Bybel , in Capitteïen , ook toen ter tyd gelyk als

pftceien." eerft bekend geworden is , ftelle ik daar. Ten minften hebben de Joo-

den haar Haphtaroth en Parfchiot , en de Chriftenen ook haare verdee-

lingen gehad. Maar by de Schryvers van deezen tyd vind men eerft die

teegenwoordige verdeelinge overvloedig, doch by devoorige eeven zoo
uyticggin- niet. Anders gingen ook die veelvuldige uytleggingen over den Bybel op
8

"' n
' deeze tyd fterk voort , waar meede die , als met een onzuyver waater,

overftroomt , en ten vollen van alle kracht , fmaak en goede reuk be-

rooft wierd. En zoude een Rector te Parys, genaamt Stephanus Angeii-

cus dezelve in deeze eeuwe allereerft zeedekundig uytgelegt hebben. (V)
En alzoo zyn alle deeze dingen tot teegenwoordig op ons toe , voort-

geplant, maar hier na eenigzins fcherpzinniger voorgedraagen , en tot

eene onverzettelyke ichaade des Chriftendoms , onderhouden gewor-

den, zoo dat de kracht daar van hier door noch altyd verborgen -blyven

moet.

Thcoiogia 12. Nog wil men veel zeggen , dat in deeze eeuwe de Theologia ?ny-
Myftica.

^lca we ^ mce [\ m je gewoonte geraakt is. Want , nademaal al in voo-

rige tyden Richardus en Hugo de S. ViBorc diergelyke boeken gefchree-

ven hebben, en ook, Joh. Erigena Scotus , in 't neegende hondert jaar

vann«r
^e boeken van Dionyfius Areopagita in de latyniche taaie bekent gemaakt

iy opge- heeft ; zoo meenen zy , dat deeze leer-aart eerft op dien tyd regt opge-

koomen is. Nu is 'er waarlyk wel veel goeds en nuts in zulke fchriften,

ja , op een blad , ongelyk meer , als in alle die groote folianten der School-

fche ,
* Syftemata , antwoorden , conjïlia , en cafus. Echter mag eene

ervaare Chriften ook wel weeten, dat nog al veel onzuyvers , menfche-

of n lyks, en onnuts daar in fteekt. En ,geftelt, dat deeze fchriften het doel-

^ aPillen wit, naamentlyk, de volle vereemginge met God, voorgewend hebben,
handeu zoo wvzen zy nogtans het waare middel zoo louter niet aan , en vallen
worden. t •

1 11
meer op de wet en eygene manieren van rennen en loepen , ais , dat

zy den eenigen grond en het oogmerk, naamelyk Chriftus, zouden aan-

wyzen. En daar toe gehooren nu die traciaatjes , welke men , on-

der de werken van Thomas en Bonaventura vind , by aldien zy anders

aan deeze maar waarachtig eygen , en niet , van de Munnikken onder
haare andere zaaken gemengt zyn, om daar meede die geene, welke zulk

een zoort van leeren meer als de fteekelige difputeerzugt , lief hebben

,

SorTron'™
°°^ eemg genoegen te geeven. Ondertuflchen is ten minften zeeker ,

ten deele , dat die geheyme waare Godgeleertheid eeven na den val der

menfehen, en met het eerfte Paradyfifche Euangelium , opgekoomen, en

niet eerft, in de elfde eeuwe na Chriftus geboorte, te zoeken is , dewy-
le zy niets anders, als de weederbrenginge , en weeder vereeniginge met
God , voordraagt , waar heen dan de Schrift , die men byzonder , en

voornaamentlyk , de heylige noemt , neevens alle de andere heylige en

van God ingegeevene fchriften , behoord. Ten deele is ook aan te mer-

ken, dat met alle praftikaale of werkelyke fchriften, aandachtigheeden ,

of predikatieti der oude in deeze of de andere eeuwen , terftont voor my-

Jiyke aan te zien zyn , om dat hier toe eene zeer hooge en byzondere wy-
ze van leeren gehoorr : daar 'Thomas en Bonaventura ,en anderen gantfeh

niet by koomen. Verders werden, in 't gemeen, uyt de volgende Schry-

vers onder de Myftici gereekent Joh. Rusbrochius , Bernardmns Senen/is,

Lau~

(p) Genebrardus A.iif^. Calvilïus 1240. (?) Trithcmius A.izio.
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Laurentiusjiiftinianus, Diony/ius Carthujïanus , Henricus Harphius , en fcw'Mce.

de twee bekende, Taulerns en Thomas a Kempis: van welke elders meer-
der zal gehandelt werden.

13. Maar om nu weederom op de nieuwigheeden van deeze eeuwe te Aftoderfr

koomen, Ariftoteles wierd, zoo wel in de Godgeleertheid,als inde Wys- Ito.etl!"

begeerte, tot zulk eenen Afgod /onder de gewaande Chndenen gemaakt,
dat men, zonder zyn uytfpraak byna niets meer wilde gelooven. Welke
nog al by eenige eenvoudigheid of ook maar, by het waangeloove,blee-
ven, die vonden geen gehoor altoos , zelfs niet by de geringde: daarom
wierden de Pramoujlratenfcr en Ci/iertteufer Munnikkm van de Domitu-
caanen en Francifcaanen, ofTen- en fchaapen dryvers geh5eten,om datzy

Ariftoteles terdont niet aannaamen. (r) Hier teegen preezen de flaaven r s ceri _

van Arifioteles zig onder malkander als Arijlotelicornm AriftoteliciJJimi ,
sletten.

gelyk 'er van Haymon de Teversbaim werd gezegt. (V) Ja zy begonnen ,

. in haare Philofophia , Grammatica, Logica, en diergelyke , eygene ket-

ters te maaken, en haar op het fcherpde te draden, (j) En zoo dont
Nieuwe

het meed op de hooge fchoolen, waar van eenige, op deezen tyd, haa- univwis-

ren eerden.oorfprong gekreegen hebben, gelyk als, die te JVeenen, in't
"),en '

Jaar 1273 , die te Padua, in 't Jaar 122 1. (waar van hier l 00 ven nu al

gedagt is) te Napels, Kalentia , enz. («) Te Parys is ontrent het mid-
den van deeze eeuwe, de Sorbonne door Robertus S'orbona opgerecht , al-

Sorbona '

waar ook een grooten twift, tuflehen de Univerfiteyt en de Preedik-mun- strydd«

nikken , ontdaan is , door dien deeze de Profejforen in de Godge- !^|^
leertheid inbreuk deeden , en daar by nog van den Paus en het Fran-

kcn

fche Hof beichut en gederkt wierden, (x) Ondertuflchen kfeeg de Gee-
delykheid geen kleene dut van haar magt , door eenige nieuwe ordens, "LmT*»
die tot op deezen tyd toe du uren ; want van die geene, welke kort daar orde-

na weeder afgegaan, of duyder gebleeven zyn, valt niet veel te zeggen.

Als daar waaren de onte S. Maria de redemptione captivornm , die de ge- s.Mari*.

vangenen, uyt handen van de Sarazynen in Spanje verloden wilden , en

ook elders Fratres S'. Trimtatis geheeten hebben , in 't Jaar 12 1 1 , van
Paus Innoctntius de derde bevedigt. De Humdiati mochten zig zelfs wel Hua,il«t'-

eerd door haare huychelerye vad gezet hebben, maar zy wierden hier na,

weegens haare groote overdiadighceden , van Pius de vyfde weeder af-

gefchaft. De Cale/iyner vergaaderinge heeft, in eenewoedyne in Apttlie, czitftme*

Caleftmus de vyfde , eer hy nog Paus wierd, ingcdelt, en, door de ver-
°rde '

zierde wonderwerken, mtrkelyk vermeerdert. De Serviten of Servi Ma- s„yiUTt

na zyn te Florencen eerd opgekoomen. De Eremiten van S.Augnftinus,

van Guilidmus , in frankrijk.

14,. De bekend de zyn echter, de beyde ordens , der Francifcaanen en Franci&««

Dommicaanen. De eerde orde heeft Francifcus Aflifms, een Italiaan , in ncn '

't Jaar 1208 , opgerecht, en haar , Fi atres minores of Mwonten genxdnn,

en die ook Pauperes en Barrevoc'ters geheeten. Deeze begonden dan

naakts voets te loopen , een flegte py aan te trekken , met een touw om
't lyf , en, zondergeld, of eenige andere eygendom, alleen van de aal-

moeden te leeven. Dog haaren dichter, Francifcus, verhieven zy met Fabelen

zoo gantfeh lallerlyke lof-ruyteryen , dat men over de blindheid van die eifcii»?"*

heden verdommen moet: zy verdithren dan van hem, dat hy van Chri-

dus alle zyne wonden, en fpykerteekenen,in zyn lyf gedrukt bekoomen
heeft. Het welke ook vyf Pauzen na nulkanderen , als een gewichtig

geloofs-artykel , hebben bekrachtigt. Daarom noemen zy hem ook, een

O 000 3 voor-

al Balsus in Jacobo Ciflcrnenfi p. 311. (s) Ibid. p. 316. (t) Idern p. 2,75-. («) Naucle-

tus. Platina. Mariana. (x) Matth. Panl". p. 880. Platina 111 Innoccntio V.
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)
aJrMC£. voorbeeld van Chriftus, den Engel, die het teeken van den leevendigen

God hadde, enz. en zy (lelden ook een eyge feeft daar over aan. (?)
Andere ontallyke grouwelen en afgooderyen, mag ik, om dat ze te veel

tyds zouden vereiiïchen, nu niet bybrengen, want zy zyn boovendat,

nomiiii- ook openbaar genoeg. Wat nu de Domwicaanen> of Preediker-munmk-
cwnen. yn aangaac 9 die hebben van Dominions Giizman , een Spatijaart , en

Canoniem regnlaris , haaren eerflen ooriprong : na dat deeze een weinig in de

gemeene GodgeleertheidziggeoefFend hadde, zoo wierd hy daar op van

Innocentins de derde uytgezonden, om teegen de Albigenfers aan te gaan

:

Ic"°m!
n waar ty hy zich ook rechtfchaapenals een kettermaaker heeft gedraagen

,

*'"*« en neevens zyne aanhangers, veel grouwelykheid, bedrog, en ondeugd,
geoeifend en in 't werk gefield. Hier na heeft Paus Honorius de der-

de een nieuwe orde daar uyt gemaakt , en haar de reegelen beveiligt

,

dat zy , geduurende haar gantiche leeven , geen vleefch eeten , arm bly-

ven, zwygen , vallen , en een wit kleed met een zwarte booven-rok

inquiCcie. moeten draagen. En door dien deeze orde de Inquifitie teegen de ket-

ters van den Paus is aanbetrouwt geweell , zoo heeft die in korten tyd

boovenmaaten zeer toegenoomen, en met veele ampten , verre reyzen,

en verrichtingen, gezantschappen, inquifitien>zn biegthooren der groot-

He Potentaaten, zig over al uytgebreyd. Daar toe noch de onnoeme-
lyke fabelen t van wonderwerken , verfchyningen en diergelyke ge-

koomen zyn. Anders heeten zy ook Predik-munnikken , Jacobiten ,

en Fratres Beata Maria , van waar zy ook haar Rofarium zoo noe*

men. («)
Eiiende 15. Dog hoe ellendig de innerlyke toeltand van alle zulke lieden in

rnkk^n"* 't gemeen is geweell , zulks kan men niet uytfpreeken. God mag wel
meenige goede ziele onder zulke dingen bewaart , en door onbekende,
en verborgene weegen geloutert hebben : gelyk als hy in 't gemeen by
zyn inwendig Rijke, de zulke gewoon is te onderhouden , en ook wel
die zelfs verkoorene oeffeningen der Munnikken , naar zyne wonderly-

ke macht en wysheid , aan zommige welmeenende te zeegenen. Maar
iiaare oef- het is met erbarminge te leezen , hoe zeer zig veele daar by , onder zul-
femngen. ^ men fchelyke inzettingen zelfs gekwelt, en echter geene waare vree-

de in haar gemoed, verkreegen hebben. Tot een voorbeeld ; wanneer
een zeekere Munnik, met naame Reynier, te Osnabrv.gge , zichdikmaals
in een Cel heeft laaten opfluyten , en maar zomtyds met water en brood
fpyzigen : alwaar hy meell honger geleeden , zig zelven dikmaals ge-

geeflelt en gekaftijt, en op zyn bloote lyf een pantzier heeft gedraagen,

zoo dat de gefpen daar van op zyn lyf alle daar ingedrukt waaren : ver-

ders de armen met keetenen gebonden , en yzere ringen aan handen
en voeten gedraagen , de grootfte koude geleeden , en in de plaats

van hoofd-kuflens, een blok hout gehad , en by na altyd op de knïen
geleegen , zoo dat zy daar door zoo hart als hoorens waaren gewor-

schande. den. (a) Hier teegen leeft men ook weeder van ontallyke fchandelyk-
heeden deezer Munnikken, en byzonder van haare afgryflelyke ontugt
en vuyligheid , waar van ons de voorbeelden overvloedig , zelfs by haa-

re eigene Schryvers , voorkoomen. Weegens groot gevaar daar van,
hebben gantfche ordens , kloofters , en maatfehappyen , over de gedag-
te zaaken moeten afgefchaft werden. Gelyk als dan op deezen tyd ook
eene Abdiffe te Qnedlmburg , genaamt Sophia , over haar vuyl bedryf, bui-

ten

(y) Urfpergenf. Mtitth. Parif. Antonitras. Bonaventura. Hofpinianus. (z) ATrtrtvrologium
Rom. Matth. Farif. Biovius. Jo. Vitoduranus ap. Hottingcrum. Sabcllicus. (a) Chroiiicon
Ofuabrugciife ap. Mcibom. To. u. Rer.Germ. p.214.
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ten het Slot geftooten wierd.
(Jj)

Doch voor deeze reys genoeg van dee- £"„"*%

ze ftoffe.

(J>)
Chron.Magdeburg. ibid. p. 330.

HET DERDE HOOFDSTUK.
Van de Schryvers deezes tyds,

§. 1.

NU koomen ons wel meerder Schryvers voor , als voor deezen , dog
zy zyn ook meed alle ellendig genoeg gefteld , gelyk als wy uyt

de gefchaapenheid der Godgeleerde nu al gezien hebben : derhalven zal

ik de Scholafiici , Summiften , Cafuifien en Canonijlen alhier meeft over

liaan , en maar eenige weinige aanmerkenswaardige Schryvers bybren-

gen. Uyt de Grieken hebben wy 'er weegen^ de booven-befchreevene

verwerringe, zeer weynige : Nicetas Acominatus Chomates , van welke Nicms:

nu al in 't twaalfde boek is gedacht, was een Staat-dienaar aan het Hof
te Cojiftantinopolen , en heeft van de daaden der Keyzeren , tot zynentyd

toe, 21. boeken gefchreeven , van het Jaar onzes Heeren 11 18. af, tot

het Jaar 1206. toe , welke Hiftorie nog al taamelyk wel aangepreezen

werd: (a) Neevens welke men ook de Jhefaurns orthodoxie fidei van

hem heeft, alhoewel maar alleen de eerfte vyf boeken daar van in 't La-

tyn uytgekoomen zyn. Manuel Critopulus was een Patriarch te Conjian- cmopuius,

tinopolen, van wien'er in JureGraco-Romano noch eenige Decreta ftaan.

Georgms Elmacinus , een Arabier , heeft de Saraxrynfche hifiorie befchree- Eimacinus,

ven van 't begin van Mnhammed af, waar in men ook veel van de Chri-

ftenen vind j zy is in 't Latyn en Arabifch. Georgms Acropolita werd , ««^.,3

weegens zyn vlyt, zeer geroemt , maar dat naar de ellende van zynen u
"opo '

tyd , wel meeft van de onnutte dingen der Arifiotelifche wysbegeerte te

verftaan is. Hy heeft een Chronyke of Hiftorie van Conflantmopolen be-

fchreeven, van 't Jaar 1203. af, tot 1308. toe. Georgius Pachymeres , rachymo

heeft desgelyks, van 't Jaar 1258. af, tot 1308. toe, in 13. boeken ge-
rcs '

daan: waar by hy ook eene Paraphrajis over Areopagita , en een boekje

van het uytgaan van den H. Geeft, gefchreeven heeft. JohannesBeccus, b«cm.

of VeccuS) heeft veele dingen nagelaaten , die Leo Allatius meeft bekend

gemaakt heeft, als een boek van de vereeniginge van 't Oude en Nieuwe
Rome , 1 2. Capittelen van 't uytgaan des H. Geefts, en andere fchriften

,

in de ftryd teegensde Latynen.

2 . Uyt de Latynen nu zyn bekent , in den aanvang van deeze eeuwe

,

de dikwils gedagte Joachimus Calaber , een Abt , en beroemt Propheet, Joachimus

die teegen de bedorvenheid der Geeftelykheid fcherp gefprooken, enby-

zonder voorzegt heeft. Zyne fchriften zyn , uytleggingen over Efaias,

Jeremias, en eenige kleyne Propheeten , gelyk ook , over de Openbaa-

ringe , Pfalter van tien [naaren , de vyf boeken, van de overeenkoominge

des Ouden en Nieuwen Tejïaments, item, de voorzeggingen van 15 Pau-

zen, en andere werken: ziet de Catalogus tejiium vtritatis. Rodericus Xi- Rod„icuS

memus is de Schryver der Spaanfche Hifiorien/m 9 boeken. item y van de x,m,l,iU! -

Hijiorien der Gotthen, Hunnen , Wenden , enArabiers, gelyk als die in

Hifpania illnjlrata ftaan. Arnoldus , een Abt te Lubek , heeft , van 't Amoiduj

Jaar 1171 af, tot 1209 toe, het Chronicon Helmoldi vervolgt } de Ge- Lubecenf'! -

leerde vertrouwen hem wel het meefte , in de Slavoonifche hiftorien , maar
in

(4) Liplïus 1. Polit.09. $.1.2. Voflïus 11. Hiftor.Grec. C.2S. Barthius XLVIL c. 20.
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j«r mcc. in de andere niet zoo wel ; (f) dog hy laat zig zeer wel met de aanmerkingen
totMccc ^ ^angertus gebruyken. Gervafius Tilberienfis , een Engelsman, heeft

eene hiftorie 3 van de Ryken der Romeynen , Gotthen , Longobarden
3 en

cmuhe- ancjeren uvteegeeven. Gunthems Ligurinus , een Munnik , heeft de hiftorie
rus. * j o o <-> _ , "

i

der verovennge vmConjlantinopolen belchreeven,wien men ook anderzins

de helden verzen , in io boeken , weegens de daaden van Keyzer Ft ede-

rik de eerjie , toeeygent : daar in overtreft hy volkoomentlyk veele van

zyne tyden, en hy is een recht aardig Digter, gelyk als hem ook de Ge-
Minin- leerde roemen. (Vj Hclinandus, een Munnik, heeft eene Chronyke ge-

maakt, van de fcheppinge des weerelds af, tot op het Jaar van Chriftus

1204, toe, in 4.8 boeken, die niet lang geleeden eerit uyrgegeeven zijn.

urf
r

cr

d

en-
Comadus van Luhtenau , een Duytfch Edelman van geboorte , anders

fis- Vrfpergenfis genaamt, een Abt in 't Kloofïer vandeezen mam s by Angs-
burgy heeft eene Chronyke van Bels tyden af , tot op het Jaar van Chri-

fhis 1229 toe, gefchreeven, en daar door veel lof, byzonder in deDuyt-

fche hi/iorien, verdient, (dj Goldafius neemt hem dikwils in zyne fchrif-

ten Spanhaagen : dog de Papillen zyn zelden zyne befchuts-heeren , om
dat hy van zommige Pauzen al te opregt geredeneert heeft.

Guakiierus 3. Gualthervs Mapcs ftaat meede onder de getuygen der waarheid , by
Mjp«- Flacitts en [Volfins aangeteekent , dewyle hy de arghftigheeden der Gec-

ftelykheid voornaamelyk ontdekt , en met een bytende ftyl befchreeven

heeft: maar het meefte, wat hy , en zyns gelyken , van zulke zaaken
hebben gefchreeven, is wel van de Goddelooze Paapen onderdrukt ge-

vïtriaco.
worden. Jacobus de Vitriaco was hier en teegen een yveraar teegens de ge-

waande ketters, en heeft het kruys teegen de Albigenfers gepreedikt. Het
befte van zynen arbeyd , is , de hiflorie van 't Oojien en 't JVeften , in 3
boekenj daar en booven heeft hy nog eene Po/ïdle over deEnangelien en

cz&rius. Zendbrieven gemaakt. Cafarius ,een Duytzer , heeft 12 boeken, als eene

te zaamenfpraake , van de wonderen zyner tyden gefchreeven , waar in

hy veel zonder grond vertelt , na den fabelachtigen aart van zynen tyd.

diaaiis?""
Hugo de S. Caro , of Cardmalis , is de booven gedachte Pojhllant over
den gantfehen Bybel , wien men ook de Concordantia major over den
Latynfchen Bybel toefchryft , als ook , de Sermones de tempore & fan-
ïïis.

Gulle!. ^ Verders is 'er onder de Schoolfche, Gmlielmus , BifTchop van Frf-

rys, bekent, die veele traEiaaten van Godgeleerde ftoffe , naar de boo-
ven befchreevene ellendige wyze , heeft te zaamen gelapt , als ook , de

luid"
" fermones de tempore & fanciis. Raymundus de Penna forti of de Rupe for-

fom
a

ti , heeft de fumma de cafibns poenitentialibns , en de 5 boeken van de de-

cretalia gefchreeven, die men de Extravagant es noemt. De andere School-
fche hebbe ik hier booven al genoemt , en haare fchriften zyn by na ook niet

Aih«tus noemens waard. De beroemdfte onder haar is Albertns Magnus , eerft

een Preediker Munnik, en daar na, BifTchop te Regensburg 3 dat hy na-
derhand echter neergelegt zoude hebben. Deeze is, gelyk gemeld, de
ongelukkige aanvanger van de vermenginge der Arijlotclijche [Vysbegeerte

met de Godgeleertheid , hy heeft ook , over Ariftoteles en Lom'oardus
groote uytleggingen by een gefmeert : de andere Wysgeerige en Godge-
leerde dingen verzwygende , die in 2 1 (lukken uytgegeeven zyn. Zy-

Thomas nen leerling Jhomas Aqninas, een Italiaan , is hem hier in kort gevolgt,

en heeft inzonderheid de fumma Theologi/c in drie doelen gefchreeven,

waar

(t>) Voffius 11. Hift. Lat. c. ff. (c) Lïpfius II. Poüocret. c. 4. Cafaubonus ad Polybium
p. 171. Voflms 11. c. yi. (d) Me'anchton prxf. ad eum. Voffius u. c. 5-6. Mcibomius Apo!.
pro Ottone iv.p. 329.

i'enna

forti

.

Extrava
games
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waar over daar na zoo veele uytleggingen zyn gemaakt. Allezyiiefchrif- J"tMcc

ten zyn m 1 7 ftukken begreepen , en het regifier alleen daar van zal wel
twee blaaden beflaan : gelyk als de veele boeken van Bonaventura ook Bon»v«i-

acht ftukken uytmaaken.
tura '

5. Eenige Hiftory Schryvers zyn 'ér nu nog overig, gelyk als Mat- Matt,,auJ

thans Paris of Parifins , een Engelsman , die eene groote Hiftorie van
de Engelfche gefchiedeniffen gefchreeven heeft, van 't Jaar 1066 af, tot

1259 toe, daar een aanhang , tot op het Jaar van Chriftus 1273 toe j

door Guilielmus Rifhangerus by gevoegt is. Dit werk is met zulk eene

oprechtheyd en naauvve toezigt,na den toeftand van die tyden, gefchree-

ven, dat het ook de Papillen zelfs ten hoogften roemen, alhoewel zy de
daar in reedelyk wel ontdekte geheymeniflén der Geeftelykheid , voor
lafteringen en dwaasheeden uytfchreeuwen. Petrus de Vineis , Cancelier Petrus de

van Keyzer Frederik de tweede , een ftandvaftige weederfpreeker van de
Vin" s '

Geeftelykheid , is eyndelyk nog , door de argliftigheyd en kunften van
haar, by zynen Heer verdagt geraakt, en van zyne oogen berooft gewor-
den , waar op hy zich in de gevangenis zelfs vermoort heeft. Men heeft

hem nog, de 6 boeken der hiftorifche zendbrieven , aangaande de ge-

fchiedeniffen van deezen Keyzer , te danken. Vincentius Belovacenfis ,
yin«n.

heeft een vierdubbele fpiegel gefchreeven , naamelyk , een hiftorifche ,

daar in de zaaken van het begin des weerelds af, tot op het Jaar van Chri-

ftus 1254 toe, verhaald worden : verders een natuurlyke , zeedekundi-

ge en leerfpiegel. Martmus Polonus , een Munnik , en hier na, Aarts- M«tinw

bifïchop te Gnefna in Poolen , heeft een Chronyke gefchreeven tot op
het Jaar 1277 toe, daar een ander nog 8 Jaaren by heeft gezet j het werk
aan zig zelfs is kort begreepen, en heeftjuyft zoo veele byzondere dingen

niet, het is ook byna alleen door de Hiftorie van Johanna Papt(fa beroemt
geworden , welke daar in ftaat. Jacobns de Voragme , Aartsbiflchop te Ge- Jac - de

nua, heeft de Hiftoria Lombar'diea of gulde Legende gefchreeven, van HiiiorV

het leeven der Heyligen , een boek , vol leugens en fabelen , daar geen
J-°

mb"dl*

bewys toe van nooden is j want het veel eer eene openbaare getuygenifie

der blindheid dier tyden is. Eyndelyk is Guilielmus Durantus , of Du- guü.du.

rantes, nog bekent, van weegen zyn Rationale divinorum officiorum,

en, van het Speculum Juris, om welke reede men hem ook dcj'pecitlator

of befchouwer noemt. Om de kortheid moet ik de overige nu alhier

overflaan.

HET VIERDE HOOFDSTUK.
Van de Synoden deezer Eeuwe.

§• 1.

ZOo als de voorftanders der Kerken zelve zyn geweeft , zoo waa-

t
ren ook ontwyffelbaar haare vergaaderingen , naamentlyk , vol

van grouwelen , zonden, en fchanden. Evenwel zetten de Pausgezinde

alhier drie Synoden, die zy t'eenemaal den tytel van Oecumenici , of alge- synodi.

meene geeven , uyt wat voor een grond of oogmerk, zulks valt niet heel

zwaar om uyt te vinden. Het eer(Ie noemen zy,het vierde Lateraanjche, utenn.

en haar twaalfde algemeene Synode , dac Innocentius de derde , in 't Jaar
IV*

12 15 , te Rome in de Latynfche Kerke 3 uyt 4,12 Biflchoppen, verzaa-

melt zoude gehad hebben. Op dit Synode dan zyn de boovengedachte
dwaalingen van de Transfubjlantiatie in 't Avondmaal, en de oor-biegte , ^"

b£y.

/. Deel. ï*PPP a*s hcn'

umus.
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Jaar MCC.
cot MCCC.

Lugdunen-

f.,I.

Teegens
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Lugdu-
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ging dei
Grieken en

tatyncn,

als geloofs-artykelen , bekragtigt, dog wel voornaamentlyk, aan de Pau-

zelyke hoogheid, in alle dingen , een onbepaald gezag gegeeven gewor-

den. Tot een fchyn heeft de Paus ook nog van de hulpe voorflaagen gedaan,

die men naar Jerufalem , teegens de Sarazynen zoude fchikken. Vorders

is de boosheid der Geeftelykheid hier in gantfch niet geheim gebleeven ,

door dien zommige oprechte Schryvers regt uyt bekennen , dat de Paus

alle de punten, die men afdoen moeft, eerft te vooren, in zynCabinet,
zelfs opgeftelt, en aan het Synode overgegeeven hadde. (a) Het was
ook binnen zo daagen alles op eenmaal afgedaan, en in die korte tyd was
zoo veel beflooten , dat het anders , in zoo veele weeken , naauwelyks

overlegd hadde konnen worden.

2. Het tweede Synode , wierd ook het eer(Ie van Lions genaamt,

dat, onder Innocentius de vierde, in 't Jaar 1245 is gehouden geworden.

Hier op nu zouden maar 140 Biflchoppen geweeft zyn , door dien alles

op den Keyzer Frederik de tweede zelfs, en veele andere, aangezien was.

Want de Paus was , gelyk als hier booven gedagt is , den Keyzer zeer

vyandig, en zogt , door zulk een doen , zyn voorneemen teegens hem
maar alleen een fchyn te geeven : hy begon derhalven den Keyzer , al voort,

in de tweede zittinge , te citeeren , te bannen , en tot het ryk onwaardig

te verklaaren. En, op dat het niet aan eenige oorzaaken mogt cntbree-

ken, zoo moeft hy een ketter , meineedige , kerken dief , en verraader

van den Paus genaamt werden. Maar , men ziet wel , wat deeze ge-

waande Steedehouder van Chriftus , van Chriftus zelfs gehouden mag
hebben , daar hy niet fchroomt , de opgegeevene vyf punten , welke

in dit Synode afgehandelt zouden werden , in de voor-reede by de vyf
wonden van Chriftus te vergelyken. Derhalven hebben ook die geene,

welke de argliftigheeden der Geeftelykheyd geweeten hebben , en die eg-

ter in 't Chriftendom niet al te vaft gegrond geweeft zyn , nootwendig,
of den Paus zelfs voor een Godverloochenaar moeten houden , of zy
hebben zelfs daar toe moeten vervallen. Des Keyzers gezanten, Pe-
trus de Fineis , Tadaus SueJanus , en andere , kanten zich heel heevig

teegen dit voorneemen , alhoewel met weynig voordeel. Ondertuf-
fchen hield den nieuwen Latynfchen Keyzer te Con/lantinopolen , Boude-

wyn , om hulp teegens de Grieken aan , welke hem ook toegezegd
wierd. (b)

3 . Het derde Synode is insgelyks ook te Lions van Paus Gregoruis de

tiende , in 't Jaar 1274, met wel 500 Biflchoppen , ingeftelt gewor-
den , want deeze plagten noch eyndelyk van de Pauzen , als Ja-heeren

,

daar toe geroepen te werden, waar meede het dan nog naar de oudewy-
ze gehandeld heette te zyn. De hoofdzaake van dit Synode , zoude
naar het voorgeeven, geweeft zyn , dat de Grieken zig met de Latynen
weeder mochten vereenigen. Want de Keyzer der Grieken , Michaël

Cerularius , wilde , de met onrecht aan zig getrokkene heerfchappye ,

daar door vaft ftellen , en hing daarom den Paus aan , die dan , na ge-

woonte , geen beeter middel wift , als , de zaak een verf te geeven , en

de vereeniginge van beyde de Kerken voor te ftellen , gelyk als dan zul-

ke dingen meeft een dekzel voor de fchalkheyd moeten zyn. De Oofler-

fche nu , zoo veele als 'er van haar teegenwoordig waaren, huychelden op
het fchandelykfte met den Paus , verzaakten alle de getuygeniflen ,

welke zy tot nog toe teegens hem hadden behouden , en Ieyden den
grond tot een daar op volgende verfchrikkelyke onruft in 't Oojien. (c)

(a) Godfridus Viterbicnfis.Matth.Parif. A.izif.Platina.Conf.M. Ant.deDominis. (è)Matth.
Parif. Onuphrius & lib. vi. Decretal. (c) Gregorius Pachymeres. lib. v. Hilt. c. 10.
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4. De overige Synoden in deeze eeuwe zyn meeft maar teegen de Al- Ï"mccc
bigenfen , en andere getuygen der waarheid gehouden geworden , of, zy And= re

hebben, uyt de hoogfte nood, en fchandshalven , her meer als Heydens S) "°'lcn •

leeven,byzonder de overgroote ontucht en Sodomiterye der zoogenaam-
de Geeftelykheid , wel wat moeten ftooren. Of, men heeft, op dezel-

ve, het arme volk tot veldtochten teegen de Turken en Ketters op ont-
booden, en, by deeze geleegenheyd , hen eene onnoemelyke zomme
gelds afgeperft, nieuwe bedieningen, en andere nieuwe middelen bedagt,

om de Geeftelykheid in alles opperhoofdig te maaken, de nieu gevonde-
ne ordens te beveiligen , en de handen in de magt van de Hooge Ove-
righcyd altyd geftooken , enz. Alhoewel 'er ook eenige Synoden , in En-
geland en Vrankryk , zig teegens de Pauffelyke en Geeftelyke tyrannye

voornaamelyk aangeftelt hebben , dewyle zy het aldaar al te grof maak-
ten. Ook hebben, in Dttytsland , in 't Jaar 1287 , de Aartsbiflchop-

pen van Trier en Keulen, op het Synode te JViirtsburg , zig teegens de Te\cU rts.

groote geld eyfchingen van den Paus mannelyk aangekant , fchoon dat
burs "

Keyzer Rttdolphtts zelfs daar al in verwilligt hadde. De overige Syno-
den nu zyn zoo aanmerkelyk niet , dat men zig daar langer door zoude
ophouden.

HET VYFDE HOOFDSTUK.
Van de •verfchillen } ter oorzaake van den Godsdienft.

§• 1.

HOe meer in deezen tyd de dwaalingen en zonden der zoo genaamde
ordentlyke Leeraars roenaamen , hoe meer teegenfpraak en getuy-

genifTen zy ook van andere bekwaamen,die de ellende wel kenden : en ,

hoe meerder ernft deeze gebruykten, hoe heftiger men ook op haar, als

op ketters , los ging. De voornaamfte en groorfte hoop onder dee- verVoigin-

ze , waaren , de in het voorige boek befchreevene ïValdenJen. De Gee- féV"u
Ren

lfelykheyd zogt deeze menfchen dan op alle bedenkelyke wyzen atbreuk denfcn -

en fmaat aan te doen. Daarom leidde men haar ook de fchandelykfte en

verachtfte naamen op. Men noemde haar Mamchaers , Amaanen, Cn- smm-

thari , of ketteren , om dat ze als wan-gedrogtens by het volk

gehaat waaren. Men vermengde haar met de Aartshuychelaars , de

Htimiliaaten , van welke Munnikken-orde hier booven reeds al gedacht

is. Insgelyks ook , met de pattperes de Lttgduno, welke, alsMunnikken,
rondsom zwurven, en allerhande, toen ter tyd gehaate dingen, bedree-

ven. In haare leere en leevcn was niet het genngfte} dat van haare vyan- Echte-

den niet in loutere lafteringen was verdraait geworden : Gelyk als het de gTnïha"."

eerfte Chriftenen onder de Heydenen, en de regtfchaapene menfchen by
de huychelaars , altyd vergaan is. Ook moeften zy , in de affchouwe-

lykfte ontucht, onder malkander, als de beeften , leeven , en anderzins de

grouwelykfte ondeugden en fchande bedryven : gelyk als veele nieuwe

Schryvers, uyt de Oude, heel onvoorzichtig herhaalen. Maar daar tee-

gen is het noodwendigfte,na de waarheyd, hier booven nu al aangeroert,

en ook van veele andere wydloopig genoeg met waarheyd beweezen. (V)

2 . Tot deeze plaatze nu behooren alle die zwaare vervolgingen tee- h^k tee-

gen deeze menfchen , die nu , in eene overgroote meenigte , over al ge-
rceinmiit -

Pp pp 2 vonden

0») Vid. Autoreslibro vin.citati.
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vonden werden, die onder meenigerleye toenaamen en befchuldigingen,

de wraakgierige Geeftelykheid in de handen vielen. In Duytsland , Vrank-

ryk, Italië, en elders , zyn 'er ontallyke van haar geweeft , daar haare vyanden

over klaagden, dat de verachtinge van de Priefter-ordens , of van hec

Minifienum , zoo ongemeen groot wierd , dat zy de leedemaaten der

rechrgeloovige Kerken verleyd , de inzettingen niet gehouden, en geen

tiende gegeeven hebben, enz. (b) Daarom hebben ook byna alle Paufen

heel trouwelyk daar toe geholpen, dat men deeze menfchen het leevente

bang maakte, nadien ze anders alles op eenmaal zouden verlooren hebben.

Waar toe dan noch altyd de naame Gods,deBybel,de rechtgeloovigheid

en de welvaart der Kerken, de dekmantel zyn moeft. Men liet ook niet na

tot een fchyn,eemge Colloquia en woorden-twiften met haar aan te gaan,

waar by men wel licht denken kan , hoe oprecht het aldaar toegegaan

moet zyn : en als het nu de naam hadde , dat de Albigenfen verftokte

ketters waa ren, zoo begon Innocentuis de derde , in 't Jaar 1208, overal

ariaaten te belooven , voor de geene die haar zouden vervolgen. Daar

op lieten zich ook zoo veele 1000 menfchen met een kruys teekenen,

trokken teegens haar op , met fpietzen en zwaarden, vei iloegen 'er van

haar, in Vrankryk alleen , wel 60 of 70000 , en naamen alle haare plaat-

zen en goederen weg , waarom het haar ook wel meeft te doen was. (Y)

En daar uyt ontftonden 'er altyd ordentlyke oorloogen en veldflaagen

,

alwaar van weederzyden, magtige Vorften belang innaamen, en Phihp-

pus de tweede , Kooning van Frankryk, beneevens zyn zoon, Lodewyk,

waaren daar byzonder heevig teegen. Insgelyks ook de Kooningen van

Engeland en Arragon, de Graaven van Montfoorti enz. aanwelkedeeze

geleegenheid nu tot een voorwendzel moeft dienen , om haar heerfch-

zucht voort te zetten. Doch waar by eindelyk de goede IValdenfen

waarlyk wel het meefte leeden , veele zeekere fchuylplaatzen verlooren

,

en zich allengskens naar die landen toe moeiten begeeven , daar veele

boflchen in waaren, op dat zy haar aldaar voor de grouwelyke verwoet-

heid der Paapen zouden konnen bergen , tot dat zy eyndelyk , onder

de IVicleffiten , Piemontoifen , en Bufjiten , weeder voor den dag kwaa-
men.

3. Ook wierd de macht der duyfternis zoo groot , dat zig de Regen-

ten zelfs, gelyk als Keyzer Frederik de tweede , tot zulke vervolgingen

noch beweegen lieten , of zy fchoon zelfs van de Geeftelykheid heftig

fedrukt wierden. Waar uyt men wel ziet , dat het de zoo genaamde S-raat-

undige meeft maar , om haar eyge belang te doen geweeft is , wanneer
zy met de Paapen aangefpannen , en dat ze in 't overige de waarheid,

gelyk als ze den menfch tot God voert , heel weynig gehoor gegeeven
hebben. Deeze Keyzer dan heeft teegen de IValdenfen veele grouwely-

ke ordinantien gemaakt, in welke hy het zwaard, de eeuwige gevange-

nis, en diergelyke grouwelyke onthaalen meer, teegens haar, niet alleen

gebooden , maarook metterdaad zelve in 't werk gefteld heeft, (d) Gelyk
als men dan hem ook het eerfte begin toefchryft , dat de Geeftelykheyd

hier na de Ketters, opentlyk,door oordeelen , hadde derven laaten ver-

branden, (je) Ontrent deezen tyd bedacht Innocentius de derde eerft het

officium inquifitionis , uyt welkers kracht hy zeekere Afgezondene , of
CommiiTariiTen , in alle landen zette , welke met de allergrootfte vry-

heid,

(l>) Biovius Anti. 1231. n. 17. & ijyi. n. 7. CO Vincentius. P. jEmilius. Robcrtus Altiffio-

dorenlis in Cliron.

Inquilït. & alios.

(d) Goldaftus To. 1. Conft. Imp. {e) Lex. ap. Philip, a Limborg in Hilt.
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heid, de ketters op het fcherpfte mochten ondervraageii ; die haar voor- ï"r Mcc
kwaamen

, pynigen , en dan daar na aan de weereldlyke Ovengheid , of Z^S'
Brachiumfecular

e

overgeeven. Waar by dan geeneverantwoordinge,/7/>/>e/, In<i"<w.

of beroepinge, of iets anders , plaats hadde , maar die dan , zonde'reem-
ge genaade, gedood , en wel meeft leevendig verbrand moeften werden.
Deeze lnquijitie kwam dan ontrent deezen tyd eerft in 't gebruyk , en
wierd van veele Pauzen hier na , maar wel inzonderheid van Gregorius
de wegende, in Spanje, als een hoofdftut der Geeftelykheyd , beveiligt,
maar m 't cerft zzn&ominicus en zyne rotgezellen, overgegeven. Wel-
ke dit onmenfchelyk gerechte nog teegenwoordig door" gantich Spanje
en halte alleen derven onderhouden. Maar wat 'er al voor verfchnkke-
lyke, ja beeftige grouwelykheeden, van de Inquifiteurs altyd in 't werk
gefteld geweeft zyn, zulks kan men, zonder afgryzen, onmoogelykin
haare eygene apen , (tellingen, en andere fchrirten , niet leezen. Zy
hebben zoo t'eenemaal doorgaans ook teegens alle natuur en vernuft
gehandelt, dat men haar meer voor raazende honden , als voor men-
ichenof natuurelyke Heydenen, aanzien moeft. (f) Maar het is ook o-e-
wis, dat alle vyanden der waarheid altoos van deeze zelve booze cr^ft
geregeert

, en tot de vervolgingen aangedreeven werden , fchoon zy
hem niet alle, aan grouwelykheyd en boosheyd , t'eenemaal gelyk wer-
den. J

4. Na deeze Waldenfen nu, zyn 'er ook ontallyke andere getuygen in A„d«e
deezen tyd opgedaan, die zig teegen de bedorvenheyd hebben aangekant, *£&
-alhoewel met verfcheyde inzichten. Veele daar van hebbe ik nu reeds

hcid '

al in 't begin van 't tweede hoofdjluk deezes Boeks genoemd , doch alle
zyn zy van de Geeftelykheid, met de gemeene naam van ketters, on-
derdrukt, of verdagt gemaakt geworden. De Paus , met zynen aan-
hang, hadde ookwelgroote reeden, om yverig achter alle zuike lieden
heen te zitten , door dien men noch zulke harde uytdrukkingen

, en
nadrukkelyke getuygeniiTen in haare fchriften vind, die waarelyl< aan de
Geeftelykheid niet minder als haaren geheelen ondergang dreigden. Dat
het ook de meefte uyt eene oprechte zorge voor het gemeene beft, en
tiyt liefde teegen haare vervolgers en tyrannen zelfs gedaan hebben,
zulks geeven veele omftandigheeden heel klaar te kennen. Alzoo fpreekt v„aet!nge

er een zeeker oud en beproefd Schryver van : By dit onweder wierd de ]^J".
aandacht der geloovme Lauw , en de hnderlyke liefde teegens onzen Heere tiam-

de Paus, als de geeflelyke Vader , wierd zeer verminderd , niet zonder groote
fchaade der zielen , ja zy wierd m eenen grouwelyken haat en heymelyken
vloek veranderd. Want alle menfehen zaagen en bevonden het wel ," dat
de H.Paus zelfs, opgeld en roof, totfchaade van veele , maar al te zeer
verfingert was. Zy ^loofden ook met, dat hy van Petrus de macht hadde ,om te konnen los maaken en binden, (g) Ik wil nu hier niet zeggen, hoe straffen

dat de Regenten, en andere, ook zelfs wel teegens haaren wille , dik-
"

maals wel gedrongen werden, om de Paapen en Munnikken op de vin-
gers te moeten kloppen , by aldien ze anders alles niet volkoomentlyk
wilden verliezen : daar zy anders wel gaarne ftil gezeeten , en ook zee-
ker zoo wat heen geleeft zouden gehad hebben : en dit wyzen de Hifto-
nen der Duytjche Keyzers, der Koomngen van Vrankryk , Engeland, en
Spanje, heel duydelyk aan, inzonderheid die van Lodewyk de wegende,
Phihppus de derde en vierde, of Pulcher, welke laatfte den Paus Bonifa-

p PPP 3 dus

(ƒ) Eymericus in diredorio Inquifitorum. Prateolus. Raymundus de Penna forti Canon In-
quifit. Anonymus ap. Limborchium. (g) Matth. Parif. p. 697.

'

van de Q-
vcrighcid.
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jaar mcc. cms Je achtfte , al taamelyk ftout bejeegent heeft: desgelyks ook die van

Richardus de eerjie , Kooning van Engeland, die men daarom Leeu-

wenhert genoemt heeft , van Eduard de eerjie , die ook met Bonifactits
,

weegens Schotland , veel te doen gehad heeft. Ik zwyge nu noch van
anderen.

5. Onder die getuygen der waarheid nu, welke inderdaad heelveele

aanhangers gehad hebben , ftaat , op deeze tyd , wel voor aan , Arnol-

d/vma'" dus de Pïlla nova, een Spar/jaart, en zeer geleerd man, die byzonder in
rüva

" veele taaien weiervaaren was, van welke men andere, zyns gelyke, op-

diftel"
rechte lieden , Arnoldiften heeft genoemd. Deeze heeft men ook al als

ketters verworpen , om dat zy van de grouwelen der Geeftelyke al te

vry uytgefprooken hadden , gelykals men dan nu nog een fchrift van Armi-
das heeft , het welke van de fchandelykheeden der valfche Geeftelyke

(de jpurcitns pfeudoreligioforum)handeld.(h) Doch zyne ketterfche ftel-

zynege- lingen zyn deeze geweeft: De Duyvel beeft de gantfc'he Chriftenheid van
tuygemflin ^ ^aarheyd 'J'efu Chrifti af doen wykm. Het geloove , dat de Chriflenen
waarheid. nu hebben , is eeven als dat geene , dat de Duyvelen ook hebben. Het gant-

Jche Chrifien-volk werd ter hellen gevoerd. De Kloojler-lieden zyn nu
zonder eentge liefde , en werden daarom ook verdoemd. Zy verderven de

leere van Chrijlus , en de Godgeleerde doen kwaalyk, die maar het gering-

Jle uyt de Wysbegeerte in de Godgeleertheid mengen. Item , men moet de

bejluyten van den Paus niet meer geboven, als die van andere menfchen 3

enz. Alle welke ftellingen, deeze man, met een oprecht oogmerk, in het

diepfte verval derGeeftelykheid, wel mag bekend hebben, gelykze ook
van de verftandige daar voor aangezien werden., (ij Van deeze en dier-

gelyke nu is elders meerder gedagt geworden.

sirydig- 6. De gewaande Geeftelyke hebben ook onder haar zeiven aller-

Ra
e

ytun-
n
hande ftrydigheeden gehad , die meede al dikwils op verketteren uytge-

dus Lu:.
i00pCn Z yn . Het is bekend , wat 'er al met Raymundus Lullius , een
Catalaan , is voorgevallen : deeze man was eerft een Minoriet , en
hy wilde, met de algemeene hoop, niet zoo zorgeloos daar heene loo-

pen , maar hy was begeerig naar waarheyd. Daarom leydde hy zich op al-

lerhande befpiegelingen enjludien , die men nu noch in de fchriften,die

aan hem werden toegefchreeven , zien kan, daar zich wel dikwils het

booze met het goede vermengt heeft. Maar in de Godgeleertheid wilden

hem de andere doorgaans niet laaten door gaan , en veele Papillen heb-

ben hem opentlyk voor een ketter uytgeroepen , ja hem de fchuld van
wel in de 500 ketteryen gegeeven, waar over Gregorius de elfde hem ook

verd«- verworpen zoude hebben. (£) Hier teegen hebben hem weeder andere

Pausgezinde, als een Heylig en Martelaar, geëert , en niet alleen zyne
leere verdeedigt , maar ook over zyneuytmuntende gaaven zich ten hoog-
ften verwonderd. (T) Maar die de middelweg willen gaan , die beken-

nen van hem, dat hy in de geheymeniflën , byzonder van de Godheid,
zyn eyge vernuft veel te veel heeft toegegeeven. In de Wysbegeertc
houden hem veele voor onfmaakelyk : en het is waar, wanneer men maar
alleen zyn konft aanziet , zoo is daar meer overvloedige fcherpzinnig-

heydin, als nuttigheyd; alhoewel hem echter veele wyze lieden ver-

ontfchuldigen. Doch dit is ook gewis , dat 'er in zyne fchriften niet

weynig van een vreemde hand ingevloeit is , dat echter onder zynen
naam heene gaat. Men leeze maar wat de Geleerde in 't gemeen hier van

heb-

[&) Balxus. (i) Cat. T.V. p.667. (£) Eymerius P. 1. q.9. Luzenburgius Catal. haer. Pra-
teolus. (/) Bzovius A. 1372.

disme
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hebben, gelyk als CarolusBovillns, inzynleeven, Morhoffius in Poly- J»«mcc.

hiftore, Comingnts, in Medicina Hermetts ,en onder de oude H.C.Agrip-
pa. Het is ons hier genoeg , dat wy zien , hoe dat terftond de blinde

yveraars teegen alles met kettermaaken gewoeld hebben , wat niet in alles

met haare Hellingen overeen geftemt heeft.

7. Onder de Munnikken nu, en wel de Minoriten> ontftond een zee- ïmiwiii,

kere SedTre, die men Fraticelli, of de paupere vita heette : haar weezen
is in het TracJaat de Fratermtate , tot genoegen befchreeven. Om her m
't korte te zeggen, zoo behoorenzy ook volkoomentlyk onder de getui-

gen der waarheid, weegens veele goede bekenteniflen , en dit eenige is

geruygenis genoeg , dat zy de andere Munnikken en Paapen niet aangeltaan

hebben,maar van haarop het leelykfteafgemaalt, en ook anderzins vervolgt

geworden zy n. De oorzaak hier van was ,om dat zy haare Afgooden aantalt-

ten 3
de Roomjche Kerke,met haaren gantfchen kraam, verwierpen, de Paapen

en Munnikken , als wolven en verleyders befchreeven , enz. Daarom
heeft de boozePaus, Bomfacius de acht/Ie, ook veele van haarleevendig

laaten verbranden} dit niet teegenftaande , en fchoon zy over al vervolgt

wierden , bekwaamen zy echter grooten toeloop , onder alle ftanden van
menfchen , en inalleplaatzen. Gelyk als dan ook hier na, uyt haar mid-

del , de Beghardi en Begma zouden gefprooten zyn. Welke niet min- B^rdi.

der veele waarheeden teegens den Antichrijl bekend hebben : want
Sc&lD *'

de daar onder gemengde ondeugende dwaalingen deezer menfchen ,

fchikken zig met de overige en meefte bekenteniflen niet , en ze zyn ook
zoo weynig haar zelfs toe te fchryven , als aan de eerfte Chnftenen , die

ondeugende achterklap der Heydenen , waar van licht in 't volgende

Boek meerder zal te zeggen vallen, (ni) Wat verders den ftrydder Mun-
nikken, over het zoo genaamde eeuwige Euangelium aangaat , het welke Eeuwie

eenige voor volkoomener, als dat van Chriftus zelfs , uytgeeven , hier wgc

van is de boosheid aan zig zelven openbaar , en de daar onder verbor-

gene argliftigheid , om daar door aan de menfchen het Munnikken-lee-

ven , als de hoogfte trap van zaaligheid , aan te pryzen.

{m) Trithcmius Chron. Hirfaug.A. 1299. ^oy.Conradus de erroribus Begchard. in Biblioth.

Patrum.

Eynde van 't dertiende Boek.

HET
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HET VEERTIENDE BOEK.

Van de aanmerkelijkfte Kerkelijke Gefchiedenifïèn ia

de veertiende Eeuwe.

Albemis.

Henncus
va

Hy word
vcrecevcn.

In'tA-
vondmaal.

Frcderi-

cus.

Ludovicus
Bavarus.

HET EERSTE HOOFDSTUK.
Van den uytterlyken toefland der Kerken in 't algemeen.

Oe jammerlyk het 'er in 't IVeften , ontrent hét begin dee-

zer eeuwe, uytgezien heeft , zulks is , in het voorige

boek , by de bloedige dood van Albertus van Ooflenrijk ,

al gedacht geworden. Hier op wierd nu een Graaf van
Lutzelburg , Hendrik de zeevende , in 't Jaar onzes Hee-
ren 1309 Keyzer, die, na de geftilde oproer in Duyts-

land ,met een fterk leeger naar Italië trok, en alles invreeze bragt. Maar,
door dien dit aan den Paus, en andere, die eenmaal het jok afgeworpen

hadden , t'eenemaal ongeleegen kwam , en , dat de Keyzer ook afzon-

derlyk van geenen eed altoos wilde weeten , waar meede hy aan den Paus

Clemens de vyfde verbonden was, zoo was de Geeftelykheid al aanftonds

weeder tot moord , en andere grouwelen , bereyd : daarom porde men
eenen Preediker , of Dommicaaner Munnik , van Senis , met naame Ber-

nardus de Montepeluciano , aan , die moeft hem , by Florence , op eenen
Feeftdag, in 't Avondmaal, een vergiftigd ouweltje , en vergifte wyn,
geeven , waar van hy ook , in 't Jaar 1 3

1 3 , fturf. Dit getuygen de oud-
lte en waarachtigfte Schryvers alle eenpaariglyk , en met ronde duydely-

ke woorden, (a) Hier teegen hebben zig nu , gelyk als licht te denken
is , de Domimcaaner Munnikken nog willen rechtvaardigen , en daarom ,

van des Keyzers broeder, Baldmms , de Aartsbiflchop van Trier, en van
zynen zoon , Johannes , Kooning van Boheemen , eerft 3 3 jaaren hier na
een opentlyk inftrument, of getuygenis, verzonnen, dat zy aan diegrou-
weldaad onfchuldig waaren , en dat de Keyzer , aan een hitzige koorts

geftorven was.(£) Andere fpreeken dat weeder met reede teegen, en voe-
gen daar nog by , dat deeze moorddadige Munnik van de Keyzerlyke
zoldaaten , leevendig gevilt , en zyn kloofter verbrand is geworden.
Ten minften is 'er geen boevenftuk of ondeugd zoo groot , dat de Sa-
tan niet altyd , door Munnikken en Paapen pleegt te onderneemen. (c)

2. Na deeze twiften 'er veele om het Keyzerryk , byzonder

,

Frederik van Oojlenryk , en Lodewyk van Beyeren , waar door gantfch

Duytsland ook in twee partyen verdeelt , en , geheele acht jaaren lang ,

door enkele eergierigheid , jammerlyk door den oorlog bedurven wierd.

Eyndelyk kreeg Frederik van Ooflenrijk , Lodezvijk van Beyeren 'm den
ftryd gevangen, en alzoo het Ryk alleen in zyn geweld. Echter behield

hy

(a) Albertus Argcntinefis Chron. ap. Urftifium. Paulus Langius Chron. Ciz. Platina in Cle-
merite y. Aventinus lib. vm. jac. Meyer Chron. Flandr. Continuator Ptolomcci Lucenfis &
GuiliclmiNangiaci ap. Dacherium. Fabronius. Cufpinianus. Jo. Gerwardus a Leydis. Volater-
ranus lib. xxi n. Egnatius. Appendix Vi&oris. (t>) Felix Faber I. 14. & alii Pontificii.Conf. Di-
ploma ap. Baluzium. (e) Vid. omnino Conradus Vezer in Vita Henrici VII. Martinus Diefen-
bach de ver© genere mortis Henrici,
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hy geen ruft, maar de Pauzen, van welke de Keyzers , en andere Re- \*" r
genten, altyd het allermeefte geplaagt wierden , maakten ook aan dee- «kmgd;

zen Keyzer de grootfte moeyte. WanthetJohannes de twee-en-twmtigfte z
>
nftry<i

verdroot, dat hy zich zelfs, zonder zyne beveftiginge , den tytel van **™-
'~

Keyzer gaf , waar over hy hem ook in den ban deed , en hem van het

Ryk wilde afzetten. Frederik verdeedigde zich daar en teegen op zyn
befte, beriep zich op een algemeen Concilium , liet de Paryjfche Godge-
leerde over het verfchil oordeelen , die dan de uytfpraak van den Paus
voor onrechtvaardig en onchriftelyk verklaarden. By deeze geleegen-

heyd fchreeven ook veele goede en ervaarene mannen, teegen den Paus*
voor den Keyzer, als, Marfilms Fmnus ,in zyn Defenfor pacis , Gmliel-

mus Occarn, Joh. de Gandavo ^Henricus Chachemins ,en andere. De Key-
zer zelfs nu hadde den Paus voor een ketter gefcholden , en zyn beelte-

nis op de Myten laaten verbranden. Deezen twift duurde verder , met
deezen Johannes , en de beyde volgende Paufen , Benedtcfus de Vjadalf'

de i en Clemens de z,e(de: waar by ook heel veel onrechtvaardigen handel
aan beyde de zyden wierd bedreeven , daar men van de Keyzerlykepartye
ook niet zoo heel net binnen de paaien van billykheid is gebleeven. Ech-
ter hadde de Keyzer, by de fchrikkelyke mcetwilligheeden der Paufen,
en wel inzonderheid van de laatfte , groot geduld betoond , zoodaanig
dat hy de nadeeligite voorwaarden nog al zoude aangenoomen gehad heb-

ben, by aldien de Paus zelfs het vat met t'eenemaal den boodem inge-

fmeeten hadde: en , nadien de Keyzer het niet wilde opgeeven , nog het

Ryk goedwillig afleggen, zoo vervloekte en verbande hem de Paus, be-

neevens alle die geene, welke hem nog eenige de minfte eerbied na dee-

zen zouden bewyzen. Alzoo lieten zig eyndelyk eenige Duytfche , en

wei voornaamentlyk , de Aartsbiffchop van Mentz , daar toe beweegen >

dat zy een ftilftand des Keyszerdoms voorwendden, en Carolus , de zoon caroiui

vanjobannes, Koomng van Boheemen , tot Keyzer verkoozen. Lode-

ivyk van Beyeren nu, fturf niet lang daar na, en zyne vrienden wierden,

door de vervaarlyke dreygementen van den Paus, gedwongen , om hem
voor een ketter te verklaaren , en alle de boosheyd van deezen Paus voor

goed te keuren, (d)

3. Maar Kaarel de vierde Was nu eenmaal , volgerts de begeerte der z
>
n bcgi6 -

Geeftelykheid, tot het Keyzerryk geraakt , en hy zogt zig ook , door

dat zelve middel, op allerhande manieren , vaft in den zeetel te zetten.

De meefte Schryvers geeven ook daar van de fchuld , dat hy alle zyne

meedeftanders , met groote zommen gelds, en andere vereeringen en be-

loften, afgeweezen, ja zelfs , Gunther van Swartsenburg met vergif

üyt de weg gemaakt heeft , doch dit gaat ons hier meer aan , dat hy zig,

van den Paus , en de andere Italiaanen , heel zeer heeft laaten kwellen.

Hy trok dan naar Rome, en wilde zig aldaar laaten kroonen : wanneer vemch-

hy nu daar te voet in de ftad kwam, pafte een Reedenaar , onder ande- i«i£n.'

ren, deeze woorden recht Godslafterlyk, en ook fpottelyk,ophemtoe :

Ziet) uwe Kooning komt tot H,zachtnioedig.' De Paus liet hem ook, door

den Cardinaal , wel uytdrukkelyk deeze voorwaarde voorfchryven , dat

hy terftont na de krooninge geheel Italië weeder zoude moeten verlaaten;

waar over de beroemde Francifcus Petrarcha , in eenen brief aan Carolus,

ook zeer gebelgt is, en gedenkt, hoe dat de Keyzer zig, met eenen eed,

daar toe heeft moeten verbinden. Wat 'er nu verders , van zvn flecht «'<*««-

/. Deel. Qjqqq huys-

(J) Albcrtus Argcntin. p. 1 24. Antoninus Florent. vol. 1 11. tit. 2t. §. 6. Nauclcrus gen. 45*.

Henricus Rebdorf p. 421. Avcntinus p. 660. lib. vu. Alia ap. Goldaftum To. 1. Conlt. p. 98.

Sigonius. Lehmannus.Paralipomcna Urfperg. Cranzius ix. Sax, c. 1 f. Catal. T. V. &c.
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hem,

huyshouden , met de inkomften en vryheyd van veele Steeden en ftenden

in Duytsland , werd gefchreeven , zulks alles raakt ons weynig. Het blykt

echter, uyt zyn geheele bedryf , dat hy, om zyne begeerte en oogmerk
teberyken, niet alleen alle andere dingen heeft laaten vaaren , maar, dat

hy zich ook dikmaals groote fchande heeft aangedaan. En dit mag ook
de rechte oorzaak wel zyn geweeft , waarom hy de Pauzen zoo zeer na

de oogen gezien heeft , ten deele , om de ongemakken van zyne voor-

zaaten daar door te ontgaan , en ten deele , om echter zyn doelwit , en

,

daar beneevens, den lof van een goed Heer,by de Canorujienen Paapen,

te bereyken : daarom heeft hy , de Bifïchoppen , Abten , en andere van

de Geeftelykheid , ook liever alles toegelaaten , en zelfs gegeeven, haa-

re vryheyd fterker gemaakt , en de zoo genaamde Leeken hier teegen ver-

drukt : zoo dat het licht te kennen is , wat de fpreuke , op hem toege-

paft, en van hem verkooren , in een zeekeren zin , in zig bevat , Opti-

mum efi aliena wfama frui. Dat is: het is beft, de dwaasheid van een an-

der te genieten. Verders zoude hy een groot befchutsheer van de geleert-

heid geweeft zyn: waar van licht hier onder in 't tweede hoofdfttik , iets

meerders. Van de pragmatica fanffio , oïguldene bulle , is hier geen ge-

leegenheyd , om breed van te fpreeken , waar door hy de oneenighee-

den , weegens de Keizerlijke verkiezinge , onder de Keurvorften des Ryks,
wilde wegneemen j maar hy heeft, moogelyk , ontrent de nazaatfehap

van zynenZoon, zyn woord zelfs niet nagekoomen, door dien hy hem,
door bedekte middelen , en het verfpillen van veel gelds , daar toe ge-

hulpen heeft. Hy fturf in 't 32
ftc

Jaar van zyne regeering in 't Jaar

1378. (0
4. Van deezen Zoon , Wencejlaüs , waaren wel meerder omftandig-

heeden te overweegen, maar ik zal nu hier alleen maar iets van dat gee-

ne aanroeren , dat een bekend Schryver alreeds hier van heeft ter needer

geftelt. (f) Het is bekend, hoe de Hiftory Schryvers uyt het bericht zy-

ner vyanden, de Geeftelykheid, doorgaans deezen Keyzer, als eenwan-
fchepzel, uytfchelden, en hem, niet teegenftaande hy haar wettig Heer
was, een vuyl zwyn, een ezel, een Sardanapalus , een wild beeft, enz.

noemen, (g) Zy zeggen verders , dat hem beeter gepaft zoude hebben

,

een ftrik aan den hals, als de kroon op 't hoofd te draagen. (7?) Nu wil

ik waarlyk wel , alle het kwaad aan zich zelven , dat hem opgelegd werd,
niet t'eenemaal ontfchuldigen : fchoon my de verhaalingen der zelve, ten

deele, meeft al te verdagt voor koomen, als dat men die zoo flechtheen

gelooven zou: nademaal de hiftorie van Johannes Hus 3 hem nog naader

aan ons zal vertoonen, door dien hy zynen fchuts-heer is geweeft. Zy
zoeken zelfs ook het geringde by een , wat deezen zoo gewaanden vuy-
len JVenzel noch al meer ftinkende kan maaken. Wanthy, in 't begin

van zyn leeven zelfs, gelyk als de Pnefters zeggen , een groote zonde
zoude begaan hebben , daar in beftaande , dat hy , by den doop , op
den doopfteen , zich onreyn gehouden hadde , en , dat hy by zyne
krooninge, toen hy noch naauwelyks twee Jaaren oud was , het Altaar,

met verlof, met zyne vuyligheyd verontheyligt hadde, na dat men hem,
tot eene vertooninge , daar op hadde gezet , daar nochtans dit kleyne

kind niet wift, wat men al voor aapenfpel met hem voorhadde, en zy,
in beyde die dingen , zyn ryper Jaaren , zouden hebben moeten afwag-

ten.(Y) Ik zwyge nog , dat de Paapen hem daarinbeloogen hebben, gelyk

als

{e) Naucterus gen. 4$". 46. Aventinus 1. c. p. 639. Gobel. Perfona air. vr. c.69. Cranzius ïx.

c. a6. Sas. Rebdorf. A. 1347. Albertus Argenrinenlis Chron. p. 138. (f) Chrift. Thomalïus difïl

pecul. (g) Dubravius ostcriqu. (h) Cufpinianus. (»') Dubravius lib. zxui. Hift. Bon. c.

1. fcqq.
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als ze zulks ook met den vyand der beelden , Conflmtinus Copronymns , I« r

in 't Ooften hebben gedaan , die ook na haare pypen niet wilde danfien- totMco.

Van zyne luyheyd, ontucht, en andere onbetaamelyken handel en wan-
del, maaken zyheel veel geruchts,endeeene fchryft hetaltyduytdenan- Haire'oïi

der: dog cenige oude Hiftory Schryvers gebruyken hier by , aanmerke- h^."'

lyk, deeze woorden , ferunt , ajunt , men zegt zoo , het word zoo voor-
gcgeeien , het welke haare onzeekerheyd klaar genoeg te kennen geeft.

Hier teegen getuygen zommige Schryvers wel uytdrukkelyk, dat hy den zyniof.

AartsbifTchop van Praag, Johannes, in alles heeft gevolgt , wanneer hy
hem van dit of dat kwaad heeft afgeraaden , en dat hy na deeze zyn dood,
eerft dertel is geworden , zoo dat het hem meelt maar aan goede aan-

leydinge,en voorbeelden der gewaande ziel-zorgers ontbrooken heeft. (k)

Nademaal hem zyn Vader , noch op zyn dood-bedde , dit getuygenis
gaf, dat hy teegens een ieder vriendelyk geweeft , en de lieden gaarne

gehoort hadde. (/)

5. Maar dat hem nu veel , indien niet alles , uyt enkele vyandfchap zy" c xer
°

van zyne afgunftige, nagezeidis, zulks bekend een ander naauw-gezet s"
oud Schryver wel uytdrukkelyk, en hy beroept zich op degemeenewy-
ze der lieden, (jn) Waar in hem veele nieuwe Schryvers gaarne gelyk
geeven, (n) ja een ieder byvallen zal , die den aart der Geeflelykheyd

kent, naamelyk hoe zy alle haar uytterfte beft doen, om die ter needer

te flaan ,. wie haar maar in 't minfte in 't ligt ftaat. Deeze IVentzel mag oorrPronR

geen Befchutsheer van de Paapen en Munnikken geweeft zyn , dewyl k.U?«t

men weynige of geene gedenkteekenen van zyne (lichtingen of vereenn- zcnshcm'

gen , enz. van hem vind: gelyk als ze die by zynen Vader wel gewoon
waaren. Een van haar verraad zich nogmaals al te duydelyk, wanneer hy
klaagt , dat de Praagfche Bijfchop te vroeg was gefturven , en dat daar meede
alle de Geeftelyke weldaden (beneficia) opgehouden hadden , die hy anders

van den Keyzer gewoon was te verkrygen. (V) Ook maakte het te Rome *'««fbus

een groot nadenken, dat hy daar niet heene trok , en de krooninge haa- r«P

8
en

n

len wilde, als 't welke Bomfacius de neegende tot een voorwendzel dien-
vncnd "

de, wanneer hy zyne afzettinge bevorderde, (p) Hier over nu, 't wel-

ke het hoofdpunt was, waaren de Pausgezinde zeer op hem gebeeten,

dat hy zich om haare Kerke niet veel bekommerde , en de oneenigheyd

der Pauzen niet zogt weg te neemen , (q) ja dat hy zynes Vaders voet-

ftappen niet in alles navolgde , nadien die de Paapen zeer verrykc had-

de, maar dat hy de tweedragt in de Kerken veel eer voedde , de waar- Ven pa -

heid vervolgde , de zoonen der Kerken , welke het Catholyke gelooz:e wts.
predikten, drukte, enz. Al wie nu deeze menfehen recht kent, die zal

wel licht konnen zien , waar in de goede IVentzel gezondigt mag heb-

ben, naamelyk daar in , dat hj de Geeftelykheid niet , in alle haaren

moedwil, gekoefterd heeft. En dat noch wel het arglle was , zoo be-

fchuldigden zy hem daar meede, dat hy opentlyk den Aartsketter
, Jo-

hannesHus , als de Biegtvader van zyne Gemaalinne, begunftigde, hem
een vryheids-brief (diploma*) gegeeven hadde, waar door hy uyt alle In-

quijïtie , op dien tyd , geraakt was, onaangezien hem S/gifmimdus daar

in wilde trekken. Verder hadde hy ook de Bullen van Botufacuis deacht-

[te , teegens Hits , niet uytgevoert : waar van de Leezer , in 't volgende

Boek, aan 't laatftehoofdjlvk , meerder narigtzal konnen vinden.

6. Daar meede hadde nu Wentzel zeekerlyk de helle aangeftooken ,

Q^qqq 2 en

{k) Idem. (/) Idem ibidem. (»»i Aventinus. (*) Boxhornius Hifi. Univ. p. 887. («) Du-
bravius. (p) Theodorus a Niem. I(; c. 14. & Schardius. (f) Perfonac. 70. (r) Chronicoü

Comitum Schauenburg. ap. Meibom. To. 1. p. $19-
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en de Paapen geen kleyn verdriet aangedaan. Men wilde hem ook nog
tot mcd. aanwryven , dat hy zich aan 'c leeven der Geeftelyke zelfs vergreepen

«htetkiap. hadde, en een geeftelyk perzoon van de brugge af, fti de Mnlda hadde
laaten werpen : maar de leugens verraaden zich zelven al te duydelyk

,

wanneer men daar by doed, dat de riviere terftond daar na opgedroogt

,

en hy eerft drie daagen daar na verdronken was. (f) Ik laate ftaan , dat

in de befchryvingen der grouwelykheeden, die hem werden te lafte ge-

legt, de omftandigheeden zoo oogfchynelyk verfcheyden zyn , en dat

men alles tot daagelykze ondeugden maakt , wat zommige Schryvers , maar
van een eenige daad, en daar toe noch zonder eenig behoorlyk bewys,

zynenom- bybrengen. Waar toe ook de zaaken , aangaande zynen ommegang
mefdfn met den Scherprechter en eenige lyfftrafFen , door hem bedacht, behoo-

Mchtcri ren > welke aan iemand anders niemand berifpen zoude , ja die men
wel voor eene byzondere rechtvaardigheid uytgegeeven zoude heb-
ben, .(ty En fchoon dat 'er ook al iets hier van waar geweeft was,
zoo heeft hy daar voor genoeg moeten boeten. Terwylen niet alleen

v«voigin. een Beyerfch Vorft teegens hem opftond , maar ook de Boheemfchen

lensTem. Adel , en het gemeene volk , op hem was aangevallen , en hem in de
gemeene gevangenis te Praag gezet hadde, alwaar hy vier weeken lang,

in flank en vuyligheid, moeft zitten : na dat hy ook , by geleegenheyd
van het gebruyken des bads, daar uyt-was ontkoomen , zoo heeft men
hem echter daar weeder ingebragt , maar voor dat maal , niet lafige daar

in konnen houden. Waar na hy eyndelyk, vry, tot aan zyn dood toe

geregeert heeft. («) Daar dan byzonder aan te merken is , dat de
uyt gie- Schryvers bekennen , dat zyn broeder Sigifmundus ', 'm alle deeze op-

vwzynen roeren , maar meeft op zyn goed geloert , en noch al eens de Stenden
broeder. heefc opgehitft , om hem gevangen te neemen. (V) Over welk bedryf

teegens hem zyne vyanden zig weinig te beroemen hebben , door dien

het uyt enkele eer- en geldgierigheid , wierd aangevangen. Wat hem
anders, ontrent het ftuk der regeeringe, en andere weereldlyke zaaken,
voor fchuld gegeeven wierd , zulks behoort niet tot deeze plaatze , -

om dat wy nu verder tot andere zaaken moeten voortgaan.

Rupenus. 7. De Keyzer Roberd, die in zyn plaats , in 't Jaar 1400, wierd ver-

kooren, moeft, ten gevalle van andere, in Italië, teegens den Milaan-

fchen Heer trekken , welken IVenceftaus tot eenen Vorft verheeven had-

de : doch hy keerde wel haaft weederom , nademaal de Paus en de Gee-
fteIykheyd,inD/r)^»^,hemweynig byftond,endathy ook buytendat,

geen geluk hadde. Ook bleeven veele Sraaten en Steeden dert voorigen

Keyzer getrouw , zonder twyfFel , dewyle zy wel zaagen , hoe godde-
loos men met hem gehandeld hadde. Een andere Hertog, Frederikvan

Bronswyk, die men te vooren tot Keyzer opgeworpen hadde, kwarri

.

heel fchielyk om 't leeven. En aan deezen Róbert bekwaamen de %)uyt-

fche een ftrengcn en kaarigen Heer , waarom zy hem ook de Nyptang
genoemd hebben, (yj OndertufTchen ging het 'er doorgaans eeven zoo,

Toeftand j a nog al veel ellendiger , in 't Öofte'n toe. De valfche Chrifterten had-
ften.

u

den te vooren gantfcn Syrië en 'Palajiine al verlooren , en zy konden
ook op deezen tyd niets altoos daar van weeder inneemen , niet teegen-

ftaande de Pauzeri, gelyk als Clemerts de vyfde en zesde , enjfohanr/es de

twee-en-iimntigfie , heel vlytig het kruys lieten prediken (gelyk als ze

het Godslafterlyk zoo noemden) en dat Köoning Phdipptts dééèfde, 'm

Vrank-
0) Dubravius p. 606. (t) Ibid. (u) Perfona 1. c. jïneas Sylvius Hift. Bohem. c. 34. Nau-

clerus gen. 47. Senrcntia ex au&orationis ap. Freherum &
_
Goldaftum , Chronicon M . Belg.

Lehmannus Chroti Spir. vu. c. 5-9. (x) Dubravius !. c. (y) Perfona c. 70. Antoninus P. 1 1 1

.

tit. 2Z. c. 3. Nauclcrus gen. 47. Aventinus vu. p. 6^j. Blnndus Dec. 11. lib. io.
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Vrankryk, met een fchrikkelyke macht optrok. Maar de Turken , naa- J£r

cC
men , op deeze tyd , alles weg , en lieten de Chrijlenen by na niets meer ,ot MCD«

overig, gelyk als nu haaft verhaald zal werden. OndertuiTchen gingen

echter de verblinde en verftokte Chnftenen , in haare grouwelen , altyd

voort, en haare Regenten laagen in welluften, gierigheid, tyrannye,en
andere heemelhoog fchreeuwende zonden t'eenemaal verzoopen. Het
leeven der Griekjche Keyzers, is bynageduurig een regifier van allerhan-

de ondeugden geweeft: en zy waaren ook, in weereldlyke zaaken zelfs,

zoo blind, dat zy aan haare vyanden, de Turken, het zwaard wel regt-

fchaapen zelfs in de handen gaaven: gelyk als, tot een voorbeeld , Key-
ztxjoh. Cantacuzenus , zyn eyge dochter, Theodora, aan den Turkzen ^^f'
Sultan, Urchan, ten huweh k gaf. Alsook, wanneer Joh. Palécologus,

e> "'

aan de Turken , alle ftrooperyen , en andere voordeden , toeliet. En wan-

neer Andronicus 'Junior , haar door de geduurige binnenlandze oneenig-

heyd, altyd meer voordeelen in de handen liet koomen , en zy by na

alle, in de welluften en onkuyshecden , t'eenemaal verzoopen laagen.

Waar by dan de oordeelen Gods noch grooter fcheenen , daar echter

de Griekfche Schryvers het ydele roemen niet konnen laaten,en haar nog
daar by, alslofrelyke Regenten ten hoogften pryzen. (V)

8. Ontrent deezentyd is 'er wel de grootfte inbreuk der Turkjche magt i„brei#i

gefchied, die ook, kort daar op, het geheele Griekjche Ryk , en daar ^.
TuI"

meede de valfche Kerken in 't Oojlen , den geeft heeft doen geeven.

Want na dat al in de elfde eeuwe de Sarazynen uyt Perjie, Parthen, en

andere plaatzen, van dezelve verdreeven zyn geweeft, dat ook te voo-

ren geheel klcyn Afie , en andere groote (tukken des Ooflerfchen Ryks

,

weggenoomen waaren j zoo maakte zich Ojmannes, of Othoman, inden othoman.

oorlog zeer bekend , tot dat hy na de dood van Sultan Aladyn de derde , ge-

heel Bithynie innam , en zoo voort het gantfche Romemfche Afie , Gala*

tic, Cappadocie , Myjie , en alle de omleggende Landichappen , vero-

verde, en ook wel haaft in het Griekfche gebied zelfs, met zyne Turken

inviel. Op deeze wyze dan rechtte deeze eene eygene Monarchie op, zyneMo.

in 't Jaar 1298. Zyn zoon, Urchanes , koos Prufa , in Myfie , tot n"chie*

zyne Hofhoudinge , maakte met de Jamtfers een eygen ftaat , en gaf

aan zyne naakoomelingen den naam van Ottomannen , en de Othomanni-

fche Poorte. Ondertuffchen nam hy ook altoos meerder landen weg , en

regeerde tot het Jaar onzes Heeren 135 8. toe. Zyn Zoon, Amurath ,

overheerde, in Europa, gantfch Rorname , en veele andere Landfchap-

pen, noemde zich zelfs allereerft Keyzer, en ving aan de krygs-gevan-

t;cnen tot Slaaven te maaken. Zyn navolger , Bajazeth , bragt vervol-

gens alles onder zyn gebied, wat de Chnftenen aldaar noch overig had-

den, die, weegens hunne geduurige oneenigheyd, ten deele t'huys , en

ten deele der Grieken met de Latynen , Dtiytfche , f^enetiaanen , en Ge-

tmejen, zich zelfs niet meer bewaaren konden. Waar door ook de ver-

bondene volkeren der Chnftenen, by Napoli di Romania, in 't Jaar 1396
zulk eene fchrikkelyke ncederlaage leeden. Alhoewel ondertuflehen Ba-

jazeth, om zyne grouwelen ook al lyden moeft, door dien hem Ttmur

of Tamerlanes , gevangen kreeg , en in een yzere voogelkou opfloot ,

daar in hy zich zelven cyndelyk den kop verpletterde (ƒ) Ondertuf-

fchen gingen de ühriftenen met de Jooden over al niet een hair beeter vervolging

om, als wy, by na door alle eeuwen, nu reeds al gezien hebben: want, d!L
J
°°"

Qp, q q 3 wan-

(i) Gcoagius Pachymeres L. vu. Hift. Georg. Phranza Nicephorus. Grcgnras. Joh. Canta»

ciucnus. Laonicus. ChalcoconcKlas. (a) Vid. Chalcocondyl. de reb. Turc. Hottingerus c.xiv.

p. Bij-. & iv.
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J»* wanneer 'er ergens eenige buytenfpoorigheid van deeze gefchiedde , of
to^ieb. dat haare afgooden wat te nagekoomen wierden , zoo was het by de

Chriftenen, terftond met moorden en tyrannizeeren , geen eynde. De
bloedgierige Geeftelykheid hadde het volk , eens voor al , tot wreet-

heyd , teegens de aangegeevene Ketters opgehitft. Daarom moeften

dan de arme Jooden het dikmaals, by de eenmaal ingevoerde Inqiiifitie ,

meede ontgelden , waar van veele Schryvers uytdrukkelyk fchryven , dat

men, zonder onderfcheid of oorz*aak,over al ontallyke van haar leeven-

dig heeft verbrand , alzoo dat veele gantfch hoopeloos daar door wier-

den. (Ja) Of wanneer eenige haar leeven met veel gelds nu gekogt had-

den, zoo hielden de Chnitenen haar echter noch al geen woord. Zco
zyn'er , te'Toledo, op eenmaal wel ontrent de ioooo Jooden omgebragt
geworden, en in Vranhyk noch wel eens zoo veel , als 'er van haar , voor

deezen, uyt Fgyp'en getrokken waren. Ja, zoo wanneer de Chnitenen
maar na geld hongerden , zoo vielen zy voort op de Jooden , en perften

haar een rantzoen af. Alzoo dat een verftandig Schryver , van die ty-

den in 't algemeen , wel fchryft : Dat de Jooden , onder de Chrijlenen,

wel zeer ellendig daar aan zyn; wanneer ze maar een weynig overig jchy-

nen te hebben , zoo ftraft men hen voort, aan goed en leeven , eeven als of
zyChriftus hadden gélajiert , of met de Godsdienfi gefpot. (c) Doch onder

Rabbiaen. haar zynop deezen tyd bekende Leeraars geweeft, R. Levi Ben Gerfori)

R.Ajcher of R.Harofch en zyn zoonR.Jabakot.

9. Alzoo nu de valfche Chrijienen met allemenfchen meer als Heydens

omgingen , daar zy maar Meefters over konden werden , zoo bewèezen ze

breedheid zich ook teegen de andere Heydenen voor al niet beeter. Hier zoude

d«agérs.
s
" wel veel te zeggen vallen , aangaande de wreedheid der Cru eiferi , of
kruysdraagers , in Pruyffen, "en elders, welke men veel eer voor ordent-

lyke ft/aatfehenders en gevleefehte Duyvels aanzien mocht , als voor
voortplanters des Chriftendoms. Want zy bedreeven haare geduunge
boosheid , met moorden , pionderen , en fteelen ; zy naamen de buuren
haar land en menfehen met geweld af , en gaaven de Turken 'm 't Oofien
niets toe. Men fchryft wel uytdrukkelyk , dat de Litthaufche Heer
opentlyk gezegd zoude hebben : Dat hy wel zag , dat zy gcenzins

jzyn geloove of zaaligheid , maar alleen zyn geld zochten, en daarom wilde

hy liever een Heyden blyven. Ja zy zelfs hadden de Heydenen liever met
voordagt by haare afgooderye gelaaten , als dat ze zich voor Chrifte-

nen uytgecven, endaar door hunne fchattinge ontbeeren moeiten, (dj

Beke«ing Daarom , wanneer de Aartsbiffchop van Riga, in 't Jaar 1329, in den

thauwJts. naame van den Paus , de Litthauwers tot gehoorzaamheid wilde bren-

gen, zoo antwoordden zy rond uyt: JVy hnnen uwen Paus niet ; en wy
begeeren hem ook niet te leeren kennen, en wy willen by onze oude Godsdienfi

blyven. (e) Dog hierna zoude Kooning Üladijlaus, in 't Jaar 1387, zig
hebben laaten beweegen , om een Bisdom te fVilna op te rechten , na
dat haare Afgooden te Vooren afgefchaft waarert: en dit is nogmaals, al-

leen door tydelyke inzigten gefchied, om dat de Poolen hem de dochter
vanden overleèden Kooning, beneevens het Ryk,toegezegt hadden, (f)
Wat voor een grond tot het regte Chriitendom nu daar meede gelegt is

geweeft , zulks kan men daar uyt licht afmeeten , by aldiert men de ieere

en pracJyke van de op het uitterfte vervallene Geeftelykheid , daar by maar
wel aanziet.

HET
(£) FclixFaber 1. p. 15-1. R.DavidGans inZemach David P.i. p.fp. Nauclerus gen.^. Al-

bertusArgcnt.Joh. Vitoduranus ap. Hotting. p. 865. Bzovius A. 1397. Engelhulïus p.272. (c)Mn.
Sylviusc.28.A-B. (d) Jo. Vilodur. l.c. p.8f7. {e) Bzovius Anti. 1329. (f) Match, dciviic-
chovia. Genebrardus p. 709. Bzovius An. 1387. Gaguinus To.i.Rer. P.Rom.p. 292.

.
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MCCC.
tot MCO.

HET TWEEDE HOOFDSTUK.
Van den inwendigen toeftand der Kerken.

§. it

OM nu van deeze, zoo kort als 't mogelyk is , iets te zeggen , zoo Toeftand

vinden wy, onder de Paufen, de booven befchreevene Èomfacius
derPaufcm

de ach tfte , nog in den aanvang deezer eeuwe zitten. De Papillen zelfs f,"*
'""

befchryven nu deezen eenpaarig , als een wild menfch , en ongemeenen d,VUI'

tyran. (V) De Franfche Schryvers weeten inzonderheyd van hem veel te

klaagen , by geleegenheid van zynen twift met den Koning Philippus PuU
cher. Maar wie dit nog al niet gelooven kan , die zie hem maar in

die geftalte aan, daar hem ettelyke onwraakbaare Schryvers in voordel-

len , waar by zy verzeekeren , dat hy zich opentlyk met de Keyzerlyke
kroone op 't hoofd , en den deegen op de zyde , heeft laaten zien, en
gezegt: Ik ben Keyzer , en ook Paus. (b) Gelyk als men dan ook, zelfs zyneuyt.

in zyne eygene Decreeten , uytdrukkelyk dit fchoone bloempje vind : E^L»
Daar zijn nu twee zwaarden in des Paus en der Kerken geweld , naame- diBn«<»-

lyk , het geeftehjke en lichaamelyke. Het laatfte is wel in de handen der

Regenten , maar enkel en alleen op het believen des Priefters. Het tydelyke

geweld is aan de geeftehjke onderworpen. Degeeftelyke gaanin alle voortrejfe- verheffing.

lykheid alle aardjche menfehen te booven , het welke uyt de toereykwge der luiheid.

tienden , der zeegemngen , van de inwymge , enz. beweezen werd. Dat
het geeftelyke geweld het weereldlyke konde inzetten en oordeelen. Dog dat

zy zelfs alleen maar van God konden geoordeeld werden. Dat het ook ter

zaaligheid noodig was, dat men wijle, dat alle menfcheltjke fchepzelenden

Roomjchen Paus onderworpen zyn. (cy En al wat dit gedrogt alzoo

met woorden voorgaf, dat heeft hy ook in der daad in 't werk ge-

field, wanneer hy den Kooning van Vrankryk, Philippus, van zyn Rijk

afzetten , en zyne onderdaanen van haaren eed ontflaan wilde. Als hy
verder, zoo veele Kooningen , in Europa , die vreeze aangejaagt , en

met zynen ban, als een wild beeft, rondsom hem gewoed heeft. Waar
door hy ook , uyt Gods rechtvaardig oordeel , eyndelyk in een waarag-

tige razernye vervallen , en zoo heen geftorven is , na dat hem alle

ondeugd, in den hoogften graad, t'eenemaal beheerfcht heeft. Dit alles

niet teegenftaande , heeft hem hier na nog een geheel Concilium , te Vienne in

Vrankryk , voor een rechtfehaapen en Catholyken Paus verklaard en uyt-

gefprooken.

2. Dit kan ook tot een proef van alle de overige Pauzen dienen, waar

van geene iets rechts goeds , dog alle , ontallyk veel kwaads gedicht

hebben. Alhoewel ook onder haar altyd de eene veel flimmer als de an-

dere geweeft is. De beroemdfte nu daar onder waaren , Clemens devyfde ci«aen»y.

en Johannes de twee -en-twint igfte. Deeze beyde nu maakten het zeer

flecht met de Keyzers , Hendrik de zeevende en Lodewyk van Beyeren,

gelyk als te vooren nu reeds al gezegd is. De eerfte hadde die van Ve-

netië , Florence , en Lucca , met zynen ban , byzonder zeer gekweld.

Hy hadde ook een voornaam Venetiaans Edelman , genaamd Francifco

Dandolo, die, weegens zyne Republyke, hem te voet gevallen was, een

keeten om den hals gedaan, en onder zynen taafel, geduurendedemaal-
tyd,

(a) Paulus Langius. Platina. Nauclerus. Cianiius. Aventinus. Spondanus. (l>) Cramios.

(c) Extravag. Commun. 1. 1 . tit. de Majorit.& obcd. c. i.
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Johannes
dcXXII.

PaufTelyke

rechtban-
ken.

tyd, als een hond laaten leggen, (d) En byzonder heeft hy het bloed

van veele duyzenden van menfehen op zich gelaaden , wanneer hy die

ongehoorde bloed-ftortinge teegen de Tempeliers zoo fchielyk liet in het

werk Hellen , na dat hy haar alle te vooren hadde vervloekt , en vermaledyt
5

volgens het ondergeftelde volgende breeder bericht. De laatfte, naame-

lyk 'Johannes , heeft niet alleen den goeden Keyzer hodewjk zoo weer-

barftig bejeegent, hem t'eenemaal tot een ketter gemaakt, en van 't Ryk
berooft, maar hy heeft ook, in 't algemeen , met woorden en werken,

zich zelfs het allerhoogfte geweld, naaft God, ja booven God , aange-

maatigt , en aan de lieden niet eens de allergeringfte fchyn van eenige

Vryheid over gelaaten. Wat hy van zyn eyge Godsdienft heeft gehou-

den, zulks is uyt zynen eed openbaar, waar in hy zwoer, dat hy nim-

mermeer op een paard of muyl-ezel wilde ryden , alleen maar , om dat

hy daar op niet na Rome wilde koomen. Welken eed hy dan meende te

houden, wanneer hy niet reed, om dat hy zoo gaarne xcAvignon bleef,

en alle zynen luft aldaar hadde. Hy hadde ook, uyt dtAnnaaten, Schat-

tingen, Refervatien , Provi/ien , en andere nieuwe geld uitperllingen,

volgens geloofwaardige berichten, zulk een overgroote rykdom te zaa-

men gefchraapt, als niemand voor hem ooit gedaan hadde, daar'ernog-

tans veele vrekken onder de voorige Paufen geweeft waaren : ook heeft

deezePaus de zoo genaamde Rota Cancellaria , Rota ordinationes ,Taxa
Beneficiorum, Refervationes , Exceptiones, Provifiones, en meer andere

diergelyke zaaken te Rome eerft ingevoert. (e)

3. De andere Paufen nu zyn, na dit ftaaltje , by na doorgaans te oor-

deelën , alleen , dat veele haare boosheid , met wat meerder konft ver-

bergen en verfchoonen konnen. Dog ik fla alles over , en zegge maar
schifaia. alleen , met korte woorden , iets , van het bekende fchifma of de

Scheuringe, die 'erop deezen tyd, met de Paufen is voorgevallen , die

ook de afgryfTelykfte en zwaarfte, na de eyge bekentenis der Papiflen is

geweeft. Want , na de dood van Gregorius , in 't Jaar onzes Heeren

1378, twifteden die twee volkeren, van Italië Cn frankrijk, met eikan-

deren-: want een ieder wilde eenen Paus uyt haar bloed hebben. De Ita-

Uaanen nu, verkoozen Urbanus de zefde , den welken gantfeh Italië, En-
geland , Hnngarye , Portngaal , en , meeft geheel Duytsland , aanhing.

De Franjehe in teegendeel, verkoozen Clemens de zeevende, welke de ƒ-

taliaanen verbanden , vervloekten , en voor een geweldenaar uytriepen.

Dq eerfte bleef te Rome zitten, de andere, begon, in 't Jaar 1379 , te

Avignon in Frankrijk zyn zitplaats te neemen : en deeze beyde maak-
ten , na haar welgevallen , eygene decreta , en deeden ook alles , wat de
Paufen anders pleegen te doen , zoo dat hier door niemand wift , wie
dat kok of'keldermeefter was , wie dat de navolger van Petrus , of van
Simon de Toovenaar was : waar van de oude Schryvers , in eygene boe-

ken, bittere klachten doen. (f) Ondertuflchen, wanneer men de Hifto-
rien van haar beyde te zaamen wel vergelykt, zoo blyft het zeeker, dat

Urbanus de zefde Ao, fnoodfte boef van deeze twee geweeft is , en zeer

veele grouweldaaden heeft bedreeven. Als, dat hy veele Cardinaalen,

uyt een blooten argwaan, op de pynbank heeft laaten brengen , verdrin-

ken , onthoofden en wurgen. Den Sicihaanjihen Koonmg Carolus heeft

hy in den ban gedaan , gelyk ook, den Koonmg van CajlUie, en verders

heeft hy grouwelyk gehuyft. Ja deeze heeft ook, voor eerft, den Raad
te

(d) Sabellicus^ (e) Platina. Antoninus. CIcmentina in Jure Canonico. Aventinus. Dantcs
Aligerius, Jo. Villanius&c. (ƒ) Theodorus a Niein de Schifmate Univerfali. Hieron. Ma-
rius de Schifmate. Nic. deClemangiisdeSchifmate nefandilïïmo, Antoninus Chron. P.m.

I'austc

Avignon.

I
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1

te #<w;e,volkoomentlyk alle regeeringe onttrokken, het Jubeljaar op de T*"
cc

33 Jaaren gezet, onder voorwendzel van Chriftus ouderdom. Ik zwyge «kmcó.

nog dat de Papiften,van beyde de zyden, ook beyde de Paufen van veel

fchandelyke dingen de fchuld geeven, en alzoo zelfs over haareeyge hoof-

den oneenig zyn. (g) Dog, na de dood van deeze beyde Paufen, zyn'er,

byna nog al erger gedrochten opgekoomen ,die eikanderen ook algeduu-

j'ig teegen geweell hebben , daar de eene te Rome , en de andere te Avi-
gmn zitten bleef, tot dat eyndelyk na zeeven zulke Achter- ofTeegen-

Paufen , in 't Jaar 1329, Clemens zelfs afdankte, en alzoo deezen

grouwel deed ophouden.

4. Wat zal nu den Leezer van de andere leedemaaten deezer hoere
<~'roi

!

wel
* _ der (ree-

konnen giffen, daar het gewaande hoofd zoo klaar verdorven is geweell? fteiyitheii

Ik meene niet, dat 'er eenige uytlegginge toe van nooden is, hoe 'er geen

ondeugd of fchandelykheid altoos te bedenken is, die niet, onder de Gee-
ftelykheyd , zeer weynige uytgenoomen , volkoomentlyk geheerfcht

heeft. De getuygen der waarheid, en andere , zyn zoo vol daarvan,
dat ik niet weete, waar ik eerft van beginnen zal op te haaien Een aan-

merkelyk teeken daar van, is, de zeekere narichtinge , dat de zoo ge-

naamde Geeftelyke, zich nu, op eene lichtvaardige maniere, trots de

lofte hoovelingen , gekleed hebben. En hier over hebben ze zig ook,

aan de grootite hooven zelfs, niet gefchaamt , zoo dat Keyzer Kaarei

eens den hoed van een Mentzer Kanunnik , genaamt Canus -van Valke-

jlem, die zeer koftclyk met goud en paffementen geftoffeert was, afnam,

en die opzette , met deeze woorden , Ben ik , in deezen hoed , met meer

naar een Amptenaar , als na een Geeftelyke gelykende ? Waar op hy ook
van de Mentzer Aartsbijfchop begeerde, dat hy, aan zyne Geeftelykheid,

die grouwelyke hoovaardye, diezy, met haare kleederen , hair, fchoe-

nen en diergelyke, bedreeven, zoude verbieden, of, dat men hen an-

ders hunne inkomften wel zoude befnoeijen. (&) De grouwelyke buy-

tenfpoorigheid der Geeftelykheid, heeft zelfs van de eenzydige Hiftory

Schryvers, zeer bittere klagten en bekentenilfcn afgedrongen j behalven

wat de Staatkundige, en andere, dikmaals genoeg teegen alle die open-

baare grouwelen, gefprooken en gedaan hebben, door dien haar dePaa-

pen, t'eenemaal tot hunne voet-veegen wilden maaken. (V) En, hoe

konde 'er nog het geringde goed by deeze gewaande Leeraars over bly- Ellendige

daar het zelfs de beroemdfte onder haar , zoo wel in de Godge- deenpïé?ven. tr

leertheid, als Wysbegeerte, nergens na zoo goed als de Heydenenmaak
ten. Gelyk als ze zig dan ook zelfs niet wel beeter konden voordraa-

^en, als de zulke , van welke ook diergelyke loffpreuken der aanztene-

lykfte Preedikers voor den dag kwaamen, gelyk als dan een zeeker Prior,

of Overfte van een Kloofter, dit navolgende graf-fchrift , in Latynfche

Verfen, verkreeg.

Tullius ab ore , Cato mente , Parifque docere

,

Pythagoras vita gemma virtute polita ,

Quid tibi natura poterat fupcraddere plura?

De zin van deeze Verfen isj

Dat deezen Prior , in zyn leeven, een Cicero in welfpreekentheid , een

Cato , in ernflhaftige geftrengheid des gemoeds , een overvlieger in 't

leeren, en een Pythagoras , in opregte en ongeveinsde deugd , was ge-

weeft. En wat hem dog de mild-ryke Natuur ,booven dit alles ^meer-

der hadde konnenfchenken?

t Deel. Rrrr Alles

(g) Bzovius. Raynaldus in Annal. Natalis Alexander. Henr. dcNoris. Maimburgius. (A) Pa-

ratipomena Urfperg. p. 3Ó2. (»') Vid. Cat. T. V. Wolffius Le£t. memor. Mornsus.

dikets.
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Alles kwam ook, waarlyk, by deeze ellendige verblinde menfchen , maar

alleen op de verdurvenc Natuure aan , beneevens de gaaven , die zy , na-

tuurlyker wyze meede-deeld. Al wie nu deeze, in eenige hooge maate,

bezat, die konde zig ook aanftonds beroemen , een voortreffelyk Lee-

raar te zyn. (k)

5. De Satan rufte ook niet eerder, voor dat hy het eens uytgevondene

Schoolfche onweezen in deezen tyd op den hoogden trap bragt. Want,
daar kwam nu verder een geheele zwerm van zulke wysneuzen voor den

dag, die niets anders, als een deel onnutte grillen , en vernuft-befluy-

ten wiften, en die de Godgeleertheid daar meede trokken en draaiden ,

zoo als zy maar wilden. Daar wierden , genoegzaam als om ftryd , al-

toos nieuwe Barbarifche wangefchaapene konft-woorden , 'êiftinfttonai

defimttones, en vraagen bedagt , ontallyke fophtfmata, leugens, en doo-

lingen, voor heemelfche waarheeden verkoft,de allerbelagchelykfte mee-

ningen, fchandelykfte vraagen, en kyveryen , wierden aan de onnozele

jeugd als ingeftampt. Men raapte gantfche voeder- vaaten vol Ghtodlwe-

ta, Repertoria , Spccula , Cotnua Copia , Vade meciim } en d:ergelyke grol-

len, te zaamen, gelyk als nu nog by na alle de Winkels vol zyn van zul-

ke Logifche en Metaphyjïfche grollen. Daar in nu las men niets anders

,

- als, van Formalitates , entitates , hxcceitates , determtnationes , en duy-

zend andere grillen meer , waar meede de Duyvel de arme lieden recht-

fchaapen befpotte ; hier toe nu hielpen wel voornaamentlyk de hoofd-

uytvinders van zulke trooftelyke zaaken : als , Johatmes Duns Scottts ,

Herveus, Natalis , Petrus Aureolus , Durandus de S. Porciano , God-

fridus Cornubienfis , Fr. de Mayroms } en zeer veele diergelyke Schryvers,

waar van in 't derde hoofijiuk deezes boeks iets meerder zal gezegt werden.

Ten gevalle van deeze dan , maakte Urbanns de vyfde , de Godgeleert-

heid van Thomas Aqumas , in 't Jaar 1370, geloofwaardig of authentyk. (I)

De andere brachten het haare ook tot zulke dingen , als groote pilaarcn

van het Antichriftendom. Zy waaren nu alle in de twift- en difputeer-

zucht zoo zeer verzoopen, dat 'er, te Parys in de Sorbonne , aangeplakt

wierd , dat 'er alle weeken een , den gantfehen dag , van 's morgens ten

vyf uuren tot 's avonds ten zeevenen , zoude antwoorden , en daar by
nuchteren blyven ;

alwaar wel zeftig Baccnlanrei moeften teegenwerpen,

en hy , over de hondert argumenten beantwoorden, (jn) Alzoo dat die

ellendige lieden haare geheele eer en luft alleen maar in zulke nietwaardi-

ge en recht dwaaze oelfeningen zochten.

6 Door dien nu de Univerjiteyten altoos eene zeer groote hulpe aan

de Antichrtjiifche Geejiclykheid hebben beweezen, tot het uytvoeren van

alle haare mtrtgues en aanflaagen , zoo ziet men ook daar uyt de reede

wel , waarom 'er , ontrent deezen tyd , hefel veel nieuwe Univerjiteyten

zyn aangelegt geworden. Gelyk als daar waaren, die van Anj •'/ en Or-
leans, in Vrankryk; die van Pifa en Ferrara , in Italië ; die van Praag,

Heydelbergi en Keulen, inDuytsland; eneyndelyk, die van Cracoit , in

Poolen, (n) Op deeze, en de voorige , ging nu de koophandel met de

Doffors en Magijters-mutzen fterk voort , en fchaamden zich die geene

niet, welke zich Godgeleerde noemden , om in alle deeze grillen de an-

dere, gelyk te werden. Ontrent deezen tyd kwam ook de maniere op,

van de Poëten te kroonen, door dien , na de bekende Dantes AUgcnus ,

Carolus de vierde , te Rome , Francijcus Petrarcha allereerft zoo eerde ,

en

(k) Ghronicon Mindenfe ap. Meibom. Ann. 1373. (I) Bzovius Ann. 1330. (m) Gene-
brardus pag. 693. Platina in P10 IV. Conftitutio Maximiliani I. ap. Goldaftum Tom. 1 1 1 . Conft.

(n) Vid. Mcddendorpius de Academ. & Chronologi.
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en hem , met eenen groote Laurier-krans , door alle ftraaten der ftad lier £"'

voeren. Waarop Keyzer Frederik de derde , het zelve met Conradus Cel- «kmöBi

te in Duytsland voornam. Waar meede dan hier na die dwaasheid inge-

drongen is, daar over zoo veele klachten zyn. (o) Welke , en andere

diergelyke dwaasheeden , meti gemeenelyk onder de voorbereydingen tot

beetere tyden gereekend heeft , dog die in der daad heel weynig grond
daar toe hadden. In welkers overdenkinge men wel een flegtonderfcheyd

zoude zien , by aldien men de Barbaarifche Wysbegeerte met de zoo
genaamde Vrye konflen , de Dichtkovfi , en andere zaaken te zaamen wilde

vergelyken. Alwaar men heel bezwaarlyk vinden kan , welke het waare

Chriftendom meer fchaade gedaan heeft , om dat 'er zoo weynige van

haar by het rechtmaatige en nutte gebruyk van zulke dingen zyn geblee-

ven. De Hiftory Schryvers konnen ook niet loochenen , dat de flimfte

boeven onder de Paapen zulke decreta gemaakt hebben , waar door dan Aanwas

weeder bevoolen wierd , om die konften en taaien te oeffenen. Zy dien.

konnen maar niet begrypen , hoe dat zulk een goed fchynende zaak van

deeze booze lieden zoo vaft geftélt heeft konnen werden , als men van
Clernens de vyfde vind. (p) Dog , men moet waarlyk wel op de wysheid
Gods alleen zien , hoe dezelve alles ten befte fchikt , en , neevens het

groote misbruyk der ftudien , daar meede echter noch al heel veel nuts

verfchaft heeft. Alzoo leeft men van deezen tyd , dat de Orientaalfche

laaien , te Oxfort , Bonlonjc , en Parys , al eenigzins geoeffent wier-

den. (^) Hoe dat de Griekfche Taaie, van Emmanuel Chryfolora , eerft Emjaien.

in Italië is gebragt geworden, (ziet het derde hoofdftuk §. 3.) Maar de

Latynjche wel mecft door Petrarcha , en andere , in de gewoonte ge-

bracht , en van de barbarye , of onweetenheyd , al vry wel verloft ge-

worden is.

7. Ondertuftchen heeft nochtans , midden in deeze dikke duyfternif- Eemgeop-

fe, een klein lichtje van 't waare weezen in Chriftus , beginnen uyt te «!«.
"

blikken. Ik wil niet zeggen van de getuygen der waarheyd , tyicklef,

Hus, en andere, die ik hier onder bybrengen zal > maar, daar zyn 'er,

zelfs ook onder die geehe , welke ordentlyke Leeraars waaren , en die

van de andere noch al eenigzins geleeden zyn , eenige op de rechte weg
gekoomen. Daar onder behooren, de bekende Taulerus, en Joh. Ruis-

broek , daar wy in 't volgende hoofdftuk deezes boeks noch meerder van zien

zullen. Verders ook de zulke , van welke de lof van yverige Leeraars

nu noch over is, welke de Godgeleerdheid recht in de oeffeninge by zig ^'aicu

zelfs en de haare , getracht hebben te brengen ; gelyk als daar dan was

,

J'oh . Repingale , die een godzaalig en wel geoeftend Leeraar is geweeft,

en zeer wel gepreedikt heeft , het welke alles , naar het begrip van die

tyden te verftaan is. (V) Robertus Phyniton, die het Volk zeer yverig en

krachtig van de zonden afgemaant heeft. (V) Mag. Echardus , M. Die-

derich , die , in de fchriften van Taulerus , heel veel gemeld werd , als

,

daar hy dicht by gekoomen is. Van de Griekfche Gregorius Palama , zal,

by de Ketters nog eenig gewag gemaakt werden. Onderwylen hadde

doch het Ryke der duyfternifle de volle heerfchappye , en bleef het ge-

heym der godzaaligheyd , eeven gelyk als in onze en alle tyden , voor

de weereld verborgen , zoo zeer zelfs , dat zodaanige vroome mannen
heel veel moeite hadden, om onbehaalt te blyven , en daar door te ge-

raaken. Maar hier teegen was de Geeftelykheid weeder altoos bezorgt,

Rrrr 2 om
(0) Voffius de arte Poet. c. Jo. Henelius Otio Vratislav. c. 13. Taubmannus deLing. Lat. p.

96. Scaligcr de Poè'i. Boxhornius Hift Univ. p. 882. Hekelius de Corona Poëc. (ƒ>) £ v. tit. 1.

de Magiitris in Clementinis & in Concilio Viennenfi. (?) Epift. Johannis xxu. in Rcgeftocjus.

(r) Balxus p. 42^. (s) Idem p. 373.
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om haare voordeden en meeningen te beveftjgen en te vermeerderen.

mcd. Gelyk als wy hier booven , van Paus Urbanus de zefde , nu reeds al ge-

h£&* zien hebben , dat hy het Jubeljaar tot op 33 Jaaren bepaalt heeft. Het

hc
e

,d'

eIyk" welke Bonifacius de IX. daar na om de 10 Jaaren gehouden, en daar by on-
Korci ju- eyndige Ariaaten uytgedeelt heefc. (V) Zoo heeft ook Clemens de vyfde

&£££; het H. Sacraments-fee(i weeder opgehaalt , en daar by ook zeer groote

Aflaaten toegezegd. Andere hebben, ontrent deezen tyd, het Fee/l van
Feeft vaB de boodfehap van Maria; als ook, het Feeft van haare verfchymugem den
boodfchip. TeMpel, verzonnen, en ingefteld. Ikzwygenog, watzyal, met Ma-

ria Magdalena, en andere heyligen, en haare reliquien^ gelyk als die van

Thomas Aqv.inas , voorgenoomen hebben. Ook meent men datPaus^'0-

hannes de twee-en-t'wivtijjjte die maniere opgebragt heeft, dat 'er driemaal

des daars geluyd, en als dan de Engelfche groetenis driemaal gebeedtn

zoude worden, enz. (V) Ik laate ftaan , hoe de Satan anderzins toen ter tyd

zyn fpel in 't openbaar, onder de kinderen der duyfternis,gefpeelt heefc:

hier toe gehoort ook, hoe dat in 't Jaar onzes Heeren 1374 , in Duyts-

land, veele lieden, opentlyk , met malkanderen op de ïtraat , ja in de
vitusdans. Kerken zelfs, aanvingen te danflen , en daar by de naamen der Geeften

te noemen, en zich zeer ongemaniert aangeftelt hebben , ja geheel buy-

ten haar zelven geweeft zyn. Het welke de gemeene lieden daar van

daan meenden gekoomen te zyn, om dat zy van ontuchtige Paapen ge-

doopt waaren. (VJ En dit heeft men S. Vitus dans genoemt, om dat men
zeyde, dat die menfehen , door 't aanroepen van dien heylig , geneezen

wierden.

wuntükke.
8- Zoo heeft het eyndelyk , het verkeerde Munnikke-weezen , ook

orde - aan Heylige, Patroonen, en andere ftutten van zeekerheid, niet ont-

brooken. De nieuwe ordens die daar onder zyn gedicht , zyn , de Je-

fuaten, oïjefuvati, welke Frani•ifctts Fincent'ms , en Joh. Cohimbanus $

te Sems in Italië , eerft opgeregt hebben : en deeze moeften den naam

van Jefus altyd in den mond hebben. Op dezelve tyd kwam ook de

orde van Hieronymns St. Salvatoris op , als meede , die der Canonïci Re-

gulares St. Salvatoris. (y) Voorts zoude Catharma Senenfis een Nonnen-
orde gedicht hebben, en vanBrigitta zoude een andere orde vanSt. Sal-

seaen der vator genaamt , afgefprooten zyn. (V) Onder de oude ordens nu zyn
Franco»- ^^ nieuwe partyen voortgekoomen , gelyk als onder de Mmonten zyn

'er een deel Fratres de obfervantia, en de andere Conventuales genaamd

^eworden , daar dan de laatfte de regelen van Francifcus naauwer in acne

wilden neemen als de eerfte. Men heeft ook , in deezen tyd , aan een

Franctfcaaner Munnik die ongelukkige, ja recht helfche uytvindingevan

vinding 't Bttskruyt en de Roers toegefchreeven. Hy zoude Bertrand , oi Bar-

büyd.

bus" thold Schaart geheeten hebben, en in 't Jaar 1355. of daar ontrent

,

door 't ftooken daar toe gekoomen zyn. (a) Had deeze Mun-
nik hem met zyn P/alter maar bemoeit , zoo was 'er die peil niet in de

weereld gekoomen. Hier teegen vond een gemeen man, genaamd Joh.

Goya , het Compas , of de ftreekwyzer. Waar van zig de Spanjaarts

en Itahaanen begonnen te bedienen , en daar meede Columbus ook de

nieuwe weereld gevonden heeft. (bj Alhoewel 'er van beyde deeze {tuk-

ken noch veel ftryds is, door dien eenige bewyzen willen, dat die bey-

de weetenfchappen al lang gevonden , maar dat ze niet zoo zeer bekent,

en

(0 Platina. («) Pol. Virgilius vi. c. 12. (.*) Chronicon M. Belg. p. 306. (V) Bzovius.

Pol. Virgilius. Sabelltcus. (z.) Fafc. Temp. pag. 87. (0) Pancirollus de Invent. p'. 66$. Lan-
fius in Confult. pro Germ. p. 43 Polyd. Virgilius 1 1. c. 7. Bodinus Meth. Hift. c. 7. Aventinus

tii. p. 491. (u) Blondus. Turnebus. Bodiaus. Pancirollus. Cardanus.
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en in 't gebruyk zyn geweeft , dog waar vanhier ter plaatze niets meer te J3".

zeggen valt. totMcb.

HET DERDE HOOFDSTUK.
Van de voornaamjle Kerkclyke Schryvers.

§• 1.

ONder deeze, en wel de Griekfche , is Nicephorus CalUpis nu noch Ni«pho-

zeer bekend , die de Kerkelyke Hiftorien , van Chriftus geboorte &l^
m"

af, tot op het Jaar onzes Heeren 9 ( 1 toe , in 23 boeken vervat heeft,

daar alleen noch maar 18 boeken van overig zyn , die tot het Jaar van

Chriftus 610 toe reiken. In deeze laaten de Geleerde de nette orde en
ïlyl , haar wel gevallen, maar de Hiftorie Zelfs is met veele walgelyke

faoelen door én door bedorven , en tot eenig bewys gantfch onnut ge-

maakt, gelyk als daar van ontallyke aanmerkingen over al te vinden zyn.

Matthaus Blajiarcs , een Rechtsgeleerde en Munnik, heeft het Syntag- Mattha™*

ma canaium, na het Alphabet , vervaardigt , gelyk als hetindcPan'ecen
BlalUrcs -

van Beveregms ftaat; zyn klein Traktaatje van de Echtzaaksn , ftaat by
Leunclóvius. Theodorus Metochita heeft een Cö/»/)f»^/»wderRoomfche Thccdora»

Hiltone gemaakt, Welke van Meurfius uytgegeeven is , dog van de Ge-
Mctoclm4,

leerde bevonden geworden, dat het maar het derde Boek \xnGlyca An-
tiales is.

2. Barlaamus , een vlytig doch yverig man, van wiens ftryd met Bariaamui.

Gregorins Palama hier onder nog iets volgen zal. Hy heeft veel, aan-

gaande den ftryd der Grieken teegens den Paus gefchreeven , en om dat

hydeezen eindelyk vleyde,een Bisdom, in 't Ryk van Napels ,totvergel-

dinge daar voor gekreegen : zyne fchriften zyn , het boekteegen deopper-

hoofdigheid van den Paus , 't geene Salmafius opgehelderd heeft , twee
brieven aan zyne vrienden, aangaande deeze zaak, eenige reedenen van

haarevereenigingejen nog een Cyfferboek en Zeedekunde. Qrigwms A- Acindy-

cindynus was meede zyn voorvegter teegens Palama , en hy heeft Griek-
nus '

fche Lierdichten teegen deezen gewaanden ketter gefchreeven , die Leo
Allatius , neevens andere Fragmenten , heeft uytgegeeven. Maximus
Planudes, een Munnik, zoude een geleerd man geweeft zyn , maar hy pianudes.

heeft, gelyk als de andere, geen rechte proef daar van nagelaaten ; want
hy heeft een boek, teegens de Latynen, van het uytgaan des H. Geefts

gemaakt, en anders flegte dingen nagelaaten, gelyk daar zyn de verclce-

diginge van t^yEfopus, en zyne fabelen , de vergelykinge van de Lente

met de Winter ; noch een reede van de klachte van Maria over Chri-

ftus ; en eyndelyk , veele Epigrammata , of punt-dichten , en dierge-

iyke.

3. Johannes Cantacr.zenm , uyt het Keyzerlyke gedachte van Conflan- j . cand-

tinopolen , en die ook groote ampten aan 't Hof bediend heeft , tot dat
cu^::nus •

hy,in't Jaar 1342 , zelfs Keyzer geworden is: waar van hy egter na veel on-

ruft, weeder afgeftaan heeft, en in 't kloofter gegaan is :hy heeft zyn eyge,

en het leeven en daaden der beyde Keyzers Andronkus , zelfs befchree-

ven. Welke Hiftorie 37 jaaren in zig bevat, die zeer wydloopig,en ook
meeft met opfnyeryen vermengt is, daar in hy zoo dikmaals zyne eyge-

ne daaden hoog op zet : hier teegen beftraft hy den bekenden Hiftorie

Schryver, Nicephorus Gregnras, zeer dikwils over leugens, en hy -heeft w-

hem ook opentlyk, in het Synode, weegens zyne laftenngen overtuigt, ras.

Rrrr 3 Deeze
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Deeze Nicephorus nu heeft eene Hiftorie gefchreeven van de Griekfche

zaaken, in elf boeken, van't Jaar 20.faf, tot 1341 toe. Dog hy heefc

evenwel die hoofdigheyd over hem , dat hy zyne eygene dingen , ja

gantfche vertoogen, tot groot verdriet en ophoudinge van den Leezer>

infchuift, en ook inde Hiftorie van Andronicus , heel eenzydig is. Ni-
KüusRho- lus van Rhodus, een goed vriend van Palama , heeft eene Hiftorie van

de Synoden gefchreeven , die van de beyde Jufielli , is uytgegeeven,

en dikmaals gebraykt werd. Manuel Caleeas , een Griek van geboorte,

dog na het gemeene bericht , een Domimcaaner Munnik, heeft, teegens

zyne Landslieden , van den H. Geeft 4 boeken gefchreeven , en noch

eenige kleine TracJaatjes , die men kan vinden by Combefijïus , in zyn
Antfarwm. Een andere Manuel , Chryfoloras toegenaamt , is bekend ,

om dat hy de Griekfche taaie, na 700 jaaren , eerft weeder in 't gebruik

gebragt, en die na malkanderen te Rome, Venetië, Florence , en elders,

geleerd heeft. Onder zyne Dijcipelen zyn , Philelphus, Poggius , Bar-

banus , Arettnus , en andere , geweeft. Van hem heeft men geene andere

fchriften, als de Qtta'ftiones Grammatica , en de drie Zendbrieven van de

vergelykinge van 't Oude enNieuwe /?o/»f.

4. En dit waaren nu de Griekfche Schryvers by na alle. Onderde La-

tynfche komt ons als een gantfch heyrleeger van Schulafiici en Sophijlx,

gelyk ook van ellendige uytleggers en Poftillanten te gemoet , welkers

hiftorien en fchriften alle op te haaien, wel heel veel moeyte,maarweynig
nuts, zoude toebrengen. Daarom zullen wymaar alleen by de bekend-

fte Schryvers blyven, die noch eenigen ernft , verftand , yver en goed
oogmerk, in haaren arbeyd hebben laaten zien. Doch op dat ik tevoo-

ren nog iets van de voornaamfte grille-kraamers gedenke > zoo is Johan-
nes Duns Scotus, onder deeze, in 't begin deezer eeuwe , wel de voor-

ganger en voornaamfte geweeft , die ook DoEior fubtilis van weegen zyn
fcherp en fteekelig vernuft, genoemt is geworden. Hy heeft te Oxfort

en Parys wel meeft zyn kraam opgezet , en daar by eenen ongeloofFelyke

grooten toeloop , en het hoogfte gezag gehad , nademaal die arme lie-

den niet beeter wiften, en alle zyne uytfpraakenalszooveeleGodsfpraa-

ken overal aannaamen. Van hem nu kwam hier na de fetfe der Scoti-

fien of Reales, welke teegen de Tomifien geduurig in 't harnafchftonden,

en die in Schooien en Collegien met malkanderen zig dood difputeerden.

Zyne fchriften zyn zeer talryk, wel in twaalf ftukken uytgegeeven, en

beftaan meeft uyt Logifcbe , Metaphyjifche , en andere beipiegelingen

,

die een recht zaad van twift en tweedragt onder de valfch-geleerde tot

nu toe geweeft zyn. De andere hebbe ik hier booven al genoemd , welkers

fchriften eeven zulke ftof verhandelen. Hier zal ik maar 'de bekendfte

Hiftorie Schryvers, en andere ernfthaftige Mannen gaan byvoegen.

5. Henricus Stero , een Duytfche Munnik , heefr eenige Annales ge-

fchreeven, van 't Jaar 115 2 af, tot 1273 toe , gelijk ook de Hiftorien

der Keyzers Rudolphus , Adolphus, en Albertus , tot op het Jaar 1300
toe. Alle beide zijn ze by Freherus te vinden. Wilhelmus de Nangis
heeft een groote Hiftorie opgezet , waar van maar een Jluk van 1 3 Jaa-

ren , van Pithwus uitgekoomen is , doch dat hier na geheel van het begin

der weereld af, tot op het Jaar 1301 toe, met de vervolginge , tot op
het Jaar 1368 , van Dachetius is uitgegeeven geworden. Die heeft ook

Ptoiemzu» zyne Hiftorie der Franken in 't ligt gegeeven. Ptolomaus Lucenfis heeft

een Chromcon der Pauzen en Keyzers opgefteld , als ook eenige geefte-

lijke en weereldlijke Jaar--boeken,, van 't Jaar 1060 af, tot 1303 toe.

Bain. Haito , of Huitonus Armenus , een Neef van een Armenifchen Koontng ,

en

Joh. Duns
Scotus.

Reales,

Henricus
Stero.

Vilhelmus
de Nangia.
co.
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en na zyn fland een Munnik , heeft het Itinerarium of Flos Orientalium Ja2r

hiftoriarum gefchreeven , het welke dikmaals uitgegeeven is, en ook in ««mcd.

zulke ftof , heel vlytig bygebragt werd. Nicolatts Trivethus of Trivel- Trivethus;

lus, een Engelsman, heeft eenige Engelfche Jaarboeken van 't Jaar 11 35
af, tot 1307 toe, gefchreeven. Sijfridus , een Priefter in het Stift Siffridus.

Meijjen, fchreef eene Chronyke , van 't begin der weereld af, tot 't Jaar

1307 toe. Welke mee ft meede in FabricuSaxonia, en by Piftoriusftiat,

dog zoo, dat de onnutte dingen daar in uytgelaaten zyn. Petrus van Petrm de

Duysburg , uyt de Teutonifche Ridder-orde, heeft de Pruyjfche Chronyke,
U5,° rê "

of hiftorie van deeze orde , befchreeven, tot op het Jaar 1326 toe, wel-

ke een ander, tot op het Jaar onzes Heeren 14.35 toe, heeft voort-

gezet

6. Gttido de Perpiniano, eengeneraale Inqmfiteur , heeft een kort be- G. de Per-

piniano.

grip van alle de ketterye, en haare weederleggingen , gefchreeven: met

wat voor eene opregtigheid , is ligt uyt zyn bloedgienge en wreede be-

lydenis te zien. Lndolphns Saxo heeft het leeven van Chriftus , uyt al- t-udoiphni

lerhande Schryvers, te zaamen geraapt, en is na den aart van zynen tyd, 4*
™°~

heel fraai om te leezen. Joh. Becautts of de Becka , heeft de Chronyke ï<*«ie

der B;(fc hoppen van Utrecht , en der Graaven van Holland , en Hennctis Herê!»

a Rebdorff, een Duyfzer , de Annales gefchreeven , welke van 't Jaar
Kcbdorf'

1295 af, tot 136; toe gaan, en by Freherus te vinden zyn. Matthans ™*$£^

Monafterienfis heeft ook eenige Annales, onder den tytel van Flores Hi-
™«™~

ftoriarum, opgefteld, van waar men hem de Florilegus , of Bloem-leezer

noemt; het eerfte deel heeft hy by na geheel uyt Matthaus Parifins ge-

noomen. Albertus Argentinenfis oï vzn Straatsburg , is de Auteur der Aibntm
. ^-,. 1 1 t c n 1 .

de Algen-

bekende Chronyke, van t Jaar 1270 ar, tot 1378 toe, daar aan ook het c™.

leeven van een Straatsburgen BiJJchop gevoegt is: zyne Hiftorien moe-

ten de Papiften gantfeh niet aanftaan , door dien zy die in de Index ex-

fttrgatorius meede gezet hebben. Hennctis Knigthon, een LngelzeMun- Knigdiod.

nik, en Schryver van de Chronyke, de eventibus Anglia , gelyk hy het

titideert, heeft by de meefte een grooten lof, weegens zyne opregtig-

heid en groote vlyt: hy begint met de tiende eetiive , en gaat voort, tot

aan 't eynde van deeze veertiende eeuwe toe. Eindelijk heeft Francijcus
£
ran

<L
iZi

Zabarella, een Voffor in de Rechten , by de geduunge fcheuringe der

Pauzen , een boek daar over gefchreeven , hoe die door des Keyzers

macht verbooden moeft werden ; welk boek nogtans de Index expurgato-

rius ook al niet lyden wil; zyne overige fchriften zyn over de Decretdes

Clementtna, en andere Regtsgeleerde ftoffen.

7. Nu koome ik op de Schryvers , welke van de gemeene blindheid G«uyged

en vooroordeelen , reedelijk vry zijn geweeft , en die zig niet in alles h"d!'
1 '"

van de Geeftelijkheid verblinden en bedriegen lieten. Daar onder is

wel de voornaamfte en geleerdfte Marjïlius Patavinus , Menandri- w^finus

nus genaamt ,
geboortig van Padua , en Raad van Keyzer Lod'Wyk

,

wien hy ten gevalle den Defenfor pacis gefchreeven heeft , waar in hy ,
óeftnfcfc

met groote wysheid , het onregt van den Paus , en de bedriegeryen der
pac

Geeftelykheid , heel treffelijk ontdekt , die zaak zeer wel uitvoert , en

byzonder het verval met leevendige verwen affchildert : waar door het

dan ook geen wonder is , dat hem Johannes de twee-en-twintig (Ie , in een

eigen Decreet , als een ketter, neevens Jvh. de Jnnduno , en Fancifcus

Venttus , in de hel gewenfcht , en gebannen heeft , en de Indices libro-

rum prohibitorum, de onderzoekers ook vlytig voor hem waarfchouwen.

Hy heeft ook een boek de tranjlatione Impem , en een ander , van 't

Regt der Keyzers m Echtzaaken, gefchreeven , welke alle by Gold flus

ftaan:
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Al -CC.

i« MCD.

Occara.

Nomina-
Ics.

ftaan: en die arme ftompers , als Joh. de Turre cremata , Alvarus Pelu-

fius, Petrus de Palude, en Alexander Elpidius , hebben hem willen wee-
derleggen

:

ontdekt.

I'etrarcha.

, maar haare en des Paus naaktheid , daar door des te meerder
Guilielmns Occam , een Engelsman , heeft in de Scholaftyke

grillen de meefte arbeid wel gedaan , en onder de Scholaflici , een ei^e

Jetfe der Nominales , teegen de Scotiften , oïReales, aangevangen. Dog
roen hy de bedelarye der Francifcaanen, in Italië , teegengefprooken had-

de, en nnVrankryk moeft wyken , heeft hy, in 't Jaar 1328, aangevan*
gen, den gedagten Keyzer Lodewyk ook in zyne fchriften te verdeedi-

gen , en de boosheid van den F-aus,Johannes de twee-en-twmtigfle , opent-
lijk aan te taften

; ook heeft hy zig aan des Keyzers-hof op 't laatftealtijd

opgehouden. Hier toe behooren nog de boeken van het weereldlyke Ker-
ken-geweld, in een t'zaamenfpraakj van het Rechts-gebied der Keyzers in

Echtzaaken ; acht vragen , van des Paus geweld en waarde , een t'zaa-

menfpraak van diergel ijke ftoften , en een bewijs van 77 ketteryen van
den Paus , Johannes de twee-en-twintigjle.

8. Byzonder is bekend de boovengedachte dichter, Francifcus Petrar-
cha, een Italiaan, leerling van Dantes AUgerins , en de beroemfte dich-
ter van zynen tyd , wien, weegens zyne aardigheid, en voortreffelyk

verftand , de oude en nieuwe , en wel voornaamentlyk , de gekroonde

Poëten zeer pleegen te pryzen , (#) alhoewel 'er van de bedorvenheid
van zyne tyden , in zyne fchriften nog al veel overig is. (b) Hier is het
ons genoeg, dat hy, met de geeftigfte maniere , en na de waarheid, de
grouwelen der Geeftelykheid overgehaalt , en de goddeloosheid der val-

fche Chriftenen in 't gemeen , rechtfehaapen aangetaft heeft. Men kent
ook, uyt zyne maniere van fchryven , een oprecht en godvruchtig ge^
moed, niet teegenftaande hem de Paus voor eenentoovenaar, en andere
voor wat anders uytgefcholden hebben. Waar by het de Paapen met
hem zoo hebben laaten heene gaan , en , weegens zyne ongemeene ge-
leertheid , hem nog daar toe in eerbied moeten houden. Gelyk hy
dan ook eyndelyk , na zyn maniere van eenzaam leeven , een kanon-
nezye te Padua genooten heeft, ja de Paus hadde hem wel t'eenemaal tot
Cardinaal willen maaken , by aldien hy hem zyne zufter tot een byzit
hadde willen geeven. Hy is in 't Jaar 1374 geftorven , en hy heeft ge-
fchreeven , twee boeken , de remedüs utriufque fortuna ; twee andere

,

van 't eenzaam leeven, twee boeken , van de waare wysheid , 8 boeken
van zyne zendbrieven, en noch andere diergelyke , behalven die mee-
nigvuldige verzen , die in vier ftukken van zyne werken te vinden
zyn.

9. Tot zulke getuygen der waarheyd gehooren nu verder Micha'cl
Cajenas, die desgelyks ook de ketteryen van Paus Johannes de twee-en-
twmtigjle heel fcherp aangetaft , en de kerke in 't gemeen , voor de Ba-
bylomjche hoere , opentlyk uytgefcholden heeft. Hy heeft veele uytle^-
gingen over de Schrift gemaakt , en is van den Paus t'eenemaal verwur-

ubertusdc pen geworden. Ubertus de Cafahs heeft van de zeeven geleegenheeden
der kerken en haare reformatie gefchreeven , en daar meede den naam van
een ketter verdient, dewyle hy, byzonder teegens het nieuwe Babel, heel
hart gefprooken heeft. Johannes de Parifiis heeft het recht der Overig-
heid, teegens den Paus , ook zeer wel uytgevoert , gelyk als zyn boek,
van de Koomnglyke en Pauffelyke macht, by Goldajius, ook wei uytwyft.
Nicolaus Orem, of Orefmnts, een beroemt man, heeft aan de Geeftelyk-

heid

U) Pozgius. Jovius.Volatcrranus.Trithemius. Erafmus. Melanchthon.Val.Thifo. ^)Mor-
hohus Polyhilbr. 1. c. 23.

Csfenas.

JoV de
ï'anfiis.

Orem,

.
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heid haarcn aanftaanden ondergang verkondigt , by aldien zy haar niet g_
beeteren wilden , waar van zyne lchriften , en wel voornaamentlyk zyne Iot MGD

rezdc ixnóitCatalogns Te/i. J^r.getuygen. Petrus de Alliaco , een Biflchop P«n» au

in Frankrijkj en biechtvader van Kooning Kaarel de ze/de , heeft ook
veel onnutte en bygeloovige dingen gefchreeven , als , de verklaaringe

der Engelfche groetenis, van de tien loffpreuken van Jofeph, en andere,

ook Wysgeerige zaaken , dog zyn boek van de reformatie der kerken , is

zeerfyn, het welke hy, in 'r Jaar 141 1 , aan het Cor/ciliumteConJlants,

heeft overgegeeven , dat hy ook zelfs bygewoont en de verbeeteringe al-

daar gezocht heeft. Want, om dat hy teegens den eerlyken Joh.Hus,
200 y.verig en woedende geweefl is > heeft zyne andere arbeid ook wey-
nig zeegen gehad. Anders heeft hy noch al zommige goede lieden op-

getrokken, als, Joh. Gerfon, Nicolaus de 'Clemangts , en andere, die hier

na nog al meer gedaan hebben. Hy zelve heeft evenwel den grouwel der

verwoeftinge al reedelyk wel ontdekt: waar uyt ook Flacius, Mornaus ,

Wolfitis, en andere Schryvers zeer veel, teegen de Roomfche Geeftelyk-

heid, bybrengen. Nicolaus de Lyra , een geboore Jood , hier na een Nlc Lyrtè

Mwcn/öj,heeft,naardenietterlyke en zeedelykenzin(?»y^y/?/ literalt & " us '

morah ,) den Bybel geheel en al verklaart, en daar in de valfche glojfen

der Pausgezinde flaaven, al vry wel om verre geftoo.ten , en ook, in het

Hebreeuws veel gedaan : gel yk als van hem ook dat bekende fpreekwoord

luyd: fi Lyra non lyrajjet , Lutherus non jaltaffet , of, Lutber heeft

deezen man heel veel te danken.

10. Onder die geene> welke zich op de pratfyke der Godgeleertheid T,

^j°f'

onder zoo veel befpiegelend difpnteeren , gelegt hebben , gehooren ook
de volgende weynige, na de booven (jn 't tweede hoofdji. §. 7.) verhaal-

de. Voor eerft vind men , in veele uytgeevingen van Thomas a Kempis,

eenige traktaatjes van Get hardus van Zutphen , een Munnik , die op 't ^"a-"'
eynde van-deeze eeuwe geftorven is. Zyne fchriften zyn , een boek, van «"«»&•

de inwendige reformatie , of vernieuwinge , van de krachten der ziele ,

en nog een^ van de geeftelyke trappen. De geleerde roemen ook dee-

zen man zeer , weegens zyne groote godzaaligheyd , en ongemeene ge-

leertheyd. (cj Ten miniten heeft hy veel beeter aangevangen , als veele

andere , daar hy eerft van binnen heeft begonnen te reformeertn. Joh. Rus-

brochius of Ruysbrokius , een Neederlander , uyt het vlek'Ruysbrcck , by fh
" s

u

br<?~

Brujjel, en Prioor in een kloofter van de Canomci Regv.lares aldaar , is

eerft in 't Jaar 13 81 geftorven, en hy heeft, in zyne moederlyke taaie,

gefchreeven, eenfumma van 't gantfche geeftelyke leeven, een boek van
dehutte Mofis, een fpiegel des eeuwigen leevens , van vierderleye ver-

zoekingen , van de zeeven flooten ,of bewaaringen , der geeftelyke fchoo-

le, 3 boeken van de geeftelyke bruyloft , van de fteen , of de volkoo-

mentheyd der kinderen Gods , van het Ryke der liefhebbers van God

,

van de waare befchouwinge: ook een boek, van de hooge befebouwinge ,

van de 7 trappen der liefde, van 't geloove en 't oordeel , en van de
voornaamfte deugden. Dceze alle heeft Laurentius Surius , Giul. Jor-
danus , en andere, in 't Latyn overgezet, en te zaamen uytgegeeven,

en hy heeft ook den Schryver teegens Joh. G erfort verdeedigt , die hem

,

eerft na zyn dood, tot een ketter heeft willen maaken. Dionyfats Carthu-

fianus heeft hem al te vporen daar teegen verdeedigt, en hem zelfs is het

daar by gelyk alle de Myflici ,
gegaan y dat zy , van weynige , met geduld Theoiog i

geleezen , van nog minder verflaan , en van de allernnnjle goed gekeurt
y '"'

werden , om dat haare maniere van leeren het bedurve vernuft , en den ey-

I. Deel. Sfff gen

(c) Henr. Wharton Append. ad Cavci Hift. Lat. p. 46. '

•
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gen wille, zoo teegen is , dat de vleefchelyke en weereldfche tnenfchen , tot

haare ontfchuldinge , zoo ras op het verwerpen en verketteren vallen , en
geen heylzaame raad, om tot God te Izoomen , lyden moogen. Ondertutïchen
bekennen echter de Geleerde, dat deeze man aan de goddelyke betrach-

tingen t'eenemaal overgegeeven is geweeft, (d) en dat zyne fchnften,
van de liefde Gods, en waareGodzaaligheydook getuygen,en een fmaak
daar van geeven , alhoewel hy al vry duyfter fpreekt. (e)

11. In deeze eeuwe is Johannes Taaierus ook genoeg bekent, waar
van heel dikmaals veel twift is geweeft ; van welkers fchriften men ook
in de Duytfche druk, eene volkoomene onderrechtinge hebben kan, daar
ik den Leezer toe wyze , en maar in 't korte gedenke , dat hy , op de
helft van deeze eeuwe , een Domimcaaner Munmk , en , te Keulen , een
wonderlyk Preediker is geweeft, eens op den preedtkftoel , zoo als hy zou-
de prediken, ftom wierd , en twee jaaren lang zweeg, en niet kondepre-
diken , daar over hy veel fchimp lyden moeft. Eyndelyk is hy naar
Straatsburg in 't klooiler gekoomcn , en aldaar, in 't Jaar 1379 >

geftorven. Zyne andere gefchiedeniffen zyn zeer nadenkelyk , en in

onze Taaie overgezet, daar ik den begeerigen Leezer toe aanmaane om
ze te leezen. De oordeelen der lieden over zyne fchriften zyn , gelyk
het plagt te gefchieden , meenigerley , alhoewel het op deeze , by Gods
werken en getuygeniffen , gantfch niet behoeft aan te koomen , anders

zoude wel niets onverworpen blyven. Doch Lutherus pryft in hem, niet

alleen de oude zuyvere Godgeleertheid , die met het Euangelium overeen*.

Jiemt,maar hy Jielt hem ook booven alle andere ,en hy dringt ook zynevrien*

den zyne boeken op , zet hem eeven na den Bybel , en Augufiinus , en hy

zegt verder, dat hy uyt niemand meer geleert heeft. Hy noemt hem een

man Gods, ja zulk eengroot Leeraar , als 'er geen , van der Apofietyn ty-

den afgebooren is. Melanchton noemt ook die geene goddelooze Sophi-

(len , die hem verachten , en oogt daar meede op Dr. Eckius , die hem
alleen daarom verkettert heeft, om dat Lutherus hem prees. Maar hy
treft ook daar meede alle die geene , welke zich Luthers navolgers roe-

men te weezen , en deezen man voor een geeftdryver en bezeetene uyt-

fchreeuwen. Andere oude en nieuwe Leeraars , onder de Lutheraanen ,

weeten hem niet genoeg te verheffen, en fpreeken,uyt ervaarenheid, wat
voor kracht en geeft zy in zyne fchriften gevonden hebben,

(f) Zy ver-

deedigen hem ook zoo wyflelyk , teegens alle teegenwerpingen van 't

vernuft, en van den ouden eygenzinnigen Adam, die, inzulkeenema-
niere van leere, zyn fchaade en dood al te klaar voor oogen ziet, en aan

het waare Chriftendom niet gaarne wil. (g~) Ja zy zeggen onbefchroomt,

dat eenige Godgeleerde, gelyk Dr. Himmelius , en Hunnius, in haare

oordeelen, zoo hart geweeft zyn , dat Taulerus en Kempis geene occafio-

nales fanatici geweeft waaren , anders moeft men de Bybel ook zoo noe-

men, (h) En een oud Schryver, met naame Matthias Lauterwalt , heeft

te Wittenberg, in 't Jaar 1553 eene bedenkinge uytgegeeven , wat van
deeze verligte Taulerus zyne openbaaringe, verrukkinge van zinnen , en ver-

lichtinge te houden zy , daar in hy, met onderfcheyd, wel oordeelt, hoe
dat andere verftandige , weegens de noch overige paapfche meeningen

,

't

(d) Bcüarminus de Scr. p. 226. & ex eo Gerhardus in Patrologia p. 644. (e) W;:rthon p.

39. Gisb. Voet. in Afect p. Sj\ ( f) Lutherus To. 1. Jen. Lat. p. 866. & epift. &c. Vid Editio

Tauleri Gcrman. Melanchton. Ibid Mich. Neander Erotem.Gr. Ling. Hier- Wellerus. Flacius

Cat. T. V. p. 772. Joh. Arndius in Edit. Varcnius in der Rettung. P. 1. c. 1. Nic. Hunnius Con-
Cd. Theo!. Paraccl. p. 137. J. G. Dorlchccus Pentad. Difp. xi. p. 367. Joh. Gerhardus Patrol. 1.

c. Spenerus Prsefat. ad Taul. Kortholdus Hi(t. Eccl. p. ƒ92. (g) Varenius &c. (b) Wiih.Ley-
fcrus & ex eo Jo. Olearius Aunot. Bibl. p. uit.
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'c een en 't ander heel wel erinneren. Want , dat men, by hem , het ï" r

zuyvere Enatigehnm , zoo in alles ten vollen zoude vinden , zulks kan ««mcd.

wel niemand met reede toezeggen. Ondertufichen ziet men noch , hoe
'er ook gantfch niets, van diergelyke waarheeden , mag voorgedraagen
werden. En ik maake my indachtig, dat 'er voor ontrent 10 jaaren, nog
eene redeneeringe van deezen Taukrus , daar in iemand van hem wat
vry, doch naar de waarheyd, redeneerde, terftont verboodenwierd met
den druk gemeen te maaken , niet teegenftaande anders daar in de Godge-
leerde veel ten gevallen gefchreeven was. Doch de Papillen , (Y) zoo
wel als Gereformeerden , (k) hebben echter van hem ook zeer eerbiedig

en godvruchtig geoordeelt , of, ten minften, hemontfchuldigt , alhoe-

wel eenige ook haaren onbefchaafden verkeerden zin daar teégen , hier

door verraaden hebben.

12. Men vind ook zommige vrouwen , die , door fchriften', en an-

dere dingen, op deezen tyd bekend geworden zyn. De eene heet Bri- Brigitta,

gitta, en de andere Cathanna van Senis. Eenige verachten de openbaa-
ringen van de eerfte , alhoewel zy die voor een godzaalige zaak moeten
houden, maar zy fprecken haar zelven daarin teegen. (/) Zy is uyt
Sweeden, en uyt Kooninglyken ftamme gefprooten, Huysvrouwe van
een voornaam Vor'ft, in Nericia , JVathon genaamt , en Moeder van 7.

Kinderen geweeft. Na welken ftaat en haares Mans dood , zy de een-

zaamheid en ftilte verkooren heeft, en ontrent het Jaar 1363 , door vee-
Ie openbaaringen bekend geworden is 5 ook heeft ze zich te Rome, Na- Haafe

fels, en andere geweften, opgehouden, en zy is eyndelyk na Jeruzalem ™%m.~

gereyft, en op haare te rugge komft , in 't Jaar i382.geitorven, alsook

van Paus Bomfacius de neegende ,22 jaaren daar na , voor een Heylige
verklaart geworden. Alhoewel nu de Papillenen andere, veel bygeloo- Bedenkia.

vigheid en afgooderye, by en met de dingen van Brigitta en Catharina, llf?"

hebben bedreeven ; zoo heeft nochtans de uytfpraake van een geleert

Man een goede grond , wanneer hy fchryft : Door dien dé lieden, toen

ter tyd , van de Geeflelykheid , alleen tou de Heylige en afaaten van
den Paus geweezen wierden ; zoo heeft God , m deeze onnoozele vrou-

we, willen toonen, dat men alle zaaligheid, alleen van Chrijlus verwag-
ten moefi. Waar by hy ook aanmerkt, hoe dat zy devoornaamfte£)ö^?ö-

res heeft uytgelagchen , en 'er meenigerleye proeven met haar voorge-

noomen zyn, om haar verleegen te maaken. Zy heeft echter van haare

ydelheid zoo treffelyk gefprooken, dat veele haar toegevallen zyn. (rn)

Het is gewis , dat haare openbaaringen , en getuygenifTen daar van , ge-
weldig teegen de boosheid der Geeftelykheid , en van eene Reformatie der
Kerke getuygt hebben > gelyk als de oude Schryvers wel uytdrukkelyk
van haar bekennen , («) en haare eygene aan den dag gegeevene Profetien

ook uytwyzen, zoo dat 'er ook veele door haare woorden be\voogen,en
van den toeftand van haar zelven , en der Kerken , overtuygt zyn gewor-
den. (0) Ik zwyge noch, wat zy, teegen die grouwelyke, toenmaals nog
aanhoudende, (cheuringe der Pauzen , gefprooken , en hoe zy tot vreede

geraaden heeft. De openbaaringen yan Brigitta zijn in acht boeken, met
een voorreede van Matthaus van Sweeden uytgegeeven geworden , welke

Sfff 2 een

(i) Surius Pöflfevinus. Appar. To. i. Bellarminus 1. c. p. 122. Bzovius. Spondanüs. An. i3ff
n. 11. Sixtus Senenlis Bibl. S. Labbxus dilh de Scr. Eccl. To. 11. p. 608. Ludov. Blolius Apol.
pro Taulero. {k) Hottingerus H. E. c. xiv. p. 707. Hornbekius Controv. p. 584.' Voctius 1. c.

Spanhemius H. E. p. 46^. Cave Chartophyl.Warthon. 1. c. (/) Vid. Tenzds Monatl.Untcrred'

A. xc. p. iy8. P. 11. (iw) Micrxlius P. m. H. E. p. 172. Conringius de Anton. («) Gobel-

Perfona p. 291. Antonin. Cramiusix. c. 8y. Paulus Langius. Chron. Ciz. An. 1362. (e) Pe:

fona 1. c.
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J"r
, een Biflchop van Gyenna , genaamt Alphonfus , op Chrijtus bevel , re

wiMcb. zaamen gezocht zoude hebben. Van Catharina van Sena bekennen de

catharina Godgeleerden nochmaals: Dat zy een heel godzaalige perzoon gevi'eeft is ,

allten dat fej na den aart van die tyden , zeer op bygeloovigheid vervallen

<Übas. (p) De Mun nikken moogen ook wel waarlyk , haare gaaven door

eygene invallen verdonkerc hebben : ondertuflchen is zy dog , volgens

de uytfpraak van geleerde lieden, een beeterentoeftand waardig, en van

eene grbote godvreezendheid , kuysheid , en liefde tot den armen ge-

weeft. (<?) Haare brieven , waar van men J
er byna 400 heeft, zyn van

groote nadruk en kracht, en haar onvervalfchte fchriftenlaaten zigdoor
een verligt gemoed , heel ligt van de valfche onderfcheiden. En de Schry-

ver van de Catalogus Tejl. Ver. en andere , hebben al over lange het goed
daar uyt te kiezen, voor raadzaam geacht , dog zy hebben geenzins al-

les verworpen, en nog veel minder, uyt bloote moedwil, aan het bedrog
des Satans toegefchreeven.

(/>) Kortholdus 1. c. p. 594. (?) Wharton p. 41.

HET VIERDE HOOFDSTUK.
Van de Kerkelyke Vergaaderingen deezer Eeiizce.

§. 1.

ÜYt deeze hebben wy deeze reys maar alleen aan een byzonder Con~

CiUnrn te gedenken , het geene de Pauzen voor het vyftiènde alge-

meene uytgeeven, en dat te Viennt , ïn Vrankryk , in 't Jaar 131 1 , ge-

houden is. Het voorwendzel was, de noodige' Reformatie der Ke/ken,
en de onderdrukkinge der aangegeevene Se&en der Fratricellen , Beghar-

ders , en andere. Maar het eigentlyke oogmerk ontrent dit Synode, van
Paus Clemens de vyfde, en den Kooning Phtlippus, was , de bloedraad,

die zy met malkanderen, over de Tempeliers , hadden beflooten , waar
van ïn 't volgende hoofdihik meerder zal werden gehandeld. Daar be-

neeveris kwelde de Paus, de Vorften, en den Kooning Philippus zelfs,

dat hy zich tot den tocht na 't H. Land weeder vaardig zoude maakcn,
waar toe ook veele 1000 andere zig lieten bepraaten. Ik laate ftaan, dat

hy de voorige boozePaus, Bonifacnts ds acht/ie, weeder eerlyk maaken,
en teegen het Parysfche Synode ftaande houden wilde. (V) Het gelukte

hem ook in 't meefte, wat hy tot zyn voordeel verzonnen hadde. Hier
teegen viel 'er van de Refor?natie weederom niets altoos voor , 't geene nog-
tans het hoofdwerk zyn zoude, maar hy draaide het daar heene,dat alles

aan zyn believen overgelaaten wierd. (£) En zoo liep dit Concilinm ook
al ellendig genoeg af.

2. Veel erger is het noch met de overige Nationaale Synoden toege-

gaan, welke van de Pauzen altyd, na haaren hoogmoed, gierigheid, en

andere boosheeden géftemt wierden. Behalven dat 'er nog etrtïge Syno-
den, in Duytsland , en elders, iets teegens des Paus weeten gedaan heb-

srnodustc ben. Gelyk als daar een Synode te Mentz, en een te Ravenna, dezaa-

Ra
e

«n'ne. ken der vervolgde Tempeliers zig aangemaatigt , en geoordeeld hebben

,

Parys. dat men haare verdeediginge hadde moeten toelaaten. Te Parys heeft

,

in 't Jaar 1503, een Synode den Paus Bonifacius de achtfte voor eenen

ketter verklaart, enzyne moorderyen , Simonie , woekerye , bloedfchande

en

(a) Cranzius. Jo.Villanus. Antoninus P. ui. Chron. Conftitutiones Clementïns.
(J>) Con-

tinuator Guilielmi Nangiaci A.1312.
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en Atheifieryey open gelegt. Het geen niemand , in de Tonti Concilio- j^
r

cc
rum vinden zal, maar dat echter van andere , door geloofwaardige ge- «*»»**;

tuygemffen genoegzaam beweezen is , byzonder van Molineus en Gol~
dejtns. En zoo heeft het al meeft geklonken, op de Synoden , die 'er,

weegens de Pauzelyke fcheuringen gehouden wierden, daar altyddeeene
Paus op den anderen gelegd en geichoöven heeft , wat hy maar heeft

geweeten. Geiyk als 'er ook eenige diergelyke teegens Paus Johannes de Pan&n

twee-en-twiiitigfte aangeftelt zyn geworden , alwaar men zyne meenin- ke««sa"

gen, als ketteryen, verdoemt heeft , aangaande het uytftel van 't aan-

schouwen van God, tot op den jongften dag, en dat men niet alles be-

hoefde te verlaaten. In 't Oojlen zyn 'er eenige Synoden , te Conjlantino-

polen, over de twift tufichen Barïaam en Palama, gehouden. Het eer- synodu>

fte, van 't Jaar 1341 , noemen de Grieken haarelfde algemeene Synode

;

in de drie laatfte nu , zyn Barlaam , Nicephorus Gregoras , en andere,

verworpen. De overige Concüien der Grieken , zullen ons niets verhinde-

ren , wanneer wy die hier uytlaaten. Dog wat de Ketters aangaat, die

zullen ons nu zoo aanftonds voorkoomen.

maakt,

CPuna.

HET VYFDE HOOFDSTUK.
Van de verfchillen , ter oorzaa-ke van den Godsdienjl.

§• 1.

HOe höoger de Geeftelykheyd in haare boosheyd opgeftygert is, hoe
grouwelykerzy ook teegens de geringfte blik zelfs van 't goedege-

woed heeft, als waar door de waarheyd, onder haare leugens en bedrie-

geryen, helder uytgeblonken heeft. Wanneer nu, op deezen tyd, alles Grouwe-

wild en woeft toeging , zoo hadden ook de Paapen , en inzonderheyd <L
h

ïnqui.

de Inquifïtcv.rs , de maniere, dat zy niet lang ordentlyk teegens de aan-
ficeuts '

gebragte ketters onderzogten , maar dat ze wel meeft , zonder eenige

woordwiMelinge, aanftonds met haar na den brandftapel ylden. Dierge-

lyke voorbeelden vind men nu byna ontallyke , dat 'er van haar 10, 20,

30, tot wel 100 toe , op eenmaal leevendrg verbrand wierden , alleen

maar op het Woote voorwendzel, dat zy van deeze en geene voor ket-

ters waaren aangebragt. En wanneer men het noch al tot eene t'zaamen-

fpraak liet koomen , zoo wierden de Paupen maar des te boozer , en aan

de arme menfehen wierden de ftraffen , door haar getuygenis van de waar-

heyd maar te meerder verzwaart. Uyt die reede leeft men van zoo reële Vecic on.
,

voorbeelden' van zulke ketteren en haare vervolgingen, van welke , nog ff^'f*',.

naamen, nogleere, nog iets anders , bygebragt werd. Op deeze wyze ^"™£d"

wierden 'er eens te Narbonne , in 't Jaar 1 3 2 z , zejlien mamten , en vyfvron* v«brand,

vrfiH verbrand , alleen maar, omdat zy ketters waaren. (a) Franafctts

rorcartus van Sems , moeft met Magifter Venetus difptteeren , die hem
daar over , in 't Jaar 1380 , op 't wreedfte verbranden liet (interi/ï/Jime

fecit cremari) (b). En in 't Jaar 13 36. gaaven de Paapen veele perzoonen

voor Ltictferiaanen aan , (op dat het kind doch maar eenen naam mocht
hebben) van welke, omdat zy zeer verdacht waaren, wel veertien,

daar de verweennge van in gebreeke bleef , wierden verbrand. (V) En
wie dog zoude alle die grouwelykheeden en moorden konnen verhaaïeri,

welke van de korts te vooren ingcftelde Inquijitie daagelyks wierden in

Sfff 3 't werk

{a) Chronicon Ecclefix Narbonenfis ap.Sandium Ub. iv. $.417. (I) Chrrm Okïenbnrgcnfe

Ann. 1380. ap.Meibom.p. 164. (c) Chron.Msgdeburg.ib. p.240.
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j«f
't werk gefield j want hoe meer de lieden de oogen open gingen, hoede

wc *g». meenigte der getuygen zig ook vermeerderde. Men leeft in het leeven

der meefte Pauzen, Bifichoppen , en Prelaaten , byna niets anders , als,

dat zyj hier en daar, de Inquifitetirs gezonden , ketters veroordeelt , ver-

brand, en uytgebannen hebben, enz. Ja de Inquifitetirs maakten hetveel-

tyds zoo onmenfchelyk grof, dat ook de Pauzen zelfs fchandshalven

,

haare grouwelykheid wel moeften beletten en teegen fprèeken , gelyk als

'er van Johannes de XXII. wel uytdrukkelyk ftaat. (dj

2. Om dan nu aan de opgegeevene Seflten van deeze tyden in 't korte
Keguini. te gedenken, zoo hebben die in 't voorige Boek befchreevene Beguini,

Beghardi. Beghardi , en FraticelU , zich op deezen tyd altyd verder voortgeplant j

en zeer yeele waarheeden , teegen den Antichrifi , beweezen , die ook nog
niet wel toegelaaten zouden werden. Verders kreegen de Paapen, in Ne~

toiiarduj. derland, ontrent het Jaar onzes Heeren 13 15 ,met eenen Lolhardus Wal-
tertts heel veel te doen , wien zy , van de volgende Hellingen , als een-

dwaal-geeft , de fchuld gaaven , waar onder zy , zonder twyffel , haare

leugens ook al gemengt zullen hebben : naamelyk, Dat het Avondmaal',

den Doop, en het laat/h Ohzel, vangeene nuttigheid altoos waaren. Dat
Lucifer, met zyns gelyken , eyndelyk nogweeder in de zaaligheid opgenoo-

men zoude werden, op dat God alles in allen zy. Om het welige te ver-

werpen , zoo doen zy hier by, als hadde hy gezegt 5 Dat aan Lucifer

ongelyk gefchied was : ook dat alle Engelen, en zyne teegenfpreekers , m de

helle moefien koomen: Maria was geen maagd gebleeven: het Misbrood, in

't Avondmaal , was maar een verzierden afgod : de echte-flaat was maar
eene bezwoorene of toegelaatene hoererye ; de voorbiddmge en verdienden

der Heyligen waaren zonder eenige kragt , enz. Van deezen man nunoem-
toiurdi. de men de getuygen der waarheyd Lolhardi, van welke 'er veele^n Oo-

jlenryk, Boheemen, en daar rondsom , waaren. Waar van de Papillen

hier na ook voorgaaven , dat de Huffitén naderhand gefprooten waaren.

Hy zelfs is , dewyle hy zyne Hellingen niet weederroepen wilde , te,

Keulen, in 't Jaar 132 1 > verbrand, (e) Zoo heeft men ook eene vrou-

we, in Engeland, de fchuld gegeeven , als of zy leerde , dat de H. Geeft

om de vrouwen tot een menfeh zoude moeten werden : waarom men hier

na haar lichaam ook verbrand heeft,
(f) Maar, wie weet, wat zy van

de kracht of het ampt des H Geefis gezegt heeft, dat die blinde lieden,

of uyt boosheid , of misverftand , in zulk eene ongemeene uytfpraake

verdraait hebben , gelyk als ook nu nog daagelyks van de valfche yve-

raars gefchied. Van den ftryd der Mmoriten , over het bezit der eigene

goederen , is hier booven al iets aangeroert. Daar Petrus Johannes de O-
liva dit verworpen heeft , en zyne navolgers daarom ook Spirituales of
Geejïelyke, genoemd wierden. Ubertmus de Caffallis , Michael Cafenas,

Occamus , en andere , vervolgden naderhand deeze fcherpelyk. Veele

daar van,zyn, als ketters, verbrand, en Oliva zelfs , na zyn dood op-

gegraaven geworden, (gj
Getuigenis 3. Het moeften nu ook al Ketters heetten , welke de Paapen haaren

b!é|t.

nsde
Biegtfioel, en de daar aan hangende trerFelyke voordeden, in de keuken
en kelders , wilden betwillen: daarom verwierp men ook zulke Hellingen

aax\Joh. de Poliaco, niet teegenftaande hy een Doflor te Parys was. (hj

janovez. Noch veel meerder moeft Bartholomaus Janovez , als een ketter, voor-

houden , om dat hy van den Antichrifi zoo veel fnapte , hoe hy koomen
zou-

(d) Bzovius Ann. 1313. (e) Trithemius Chron. Hirfaug. A. 1321. Prateolus. Genebrardus.

(ƒ) Annales Golmatienfes Arm. 1301. (g) Henricusde Rebdorff Ann. 135-^. (h) Sanderus,

Prateolus.

Een ket-

terin word
verbrand.

Oiivi,

J
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zoude. Verders, hoe dat de Chrijienen van dien tyd, van Chriflm , na jg*

zyn dood, verftooten , maar dzjooden, Heydenen, en Sarasynen , be- ««Mci\

keert zouden werden. (V) En wie zal alle de naamen en hiftorien , van
de getuygen der waarheid , konnen herhaalen , welke zelfs ook in deezen

tyd, teegens de ordent! yke Leeraars en haaren ftoel, uyt alle hoeken en

winkelen byna voortgekoomen zyn. Het is gewis , dat 'er wel veele ,

onder de naamen der JValdenfen, fflicklefiten, Huffiten, en andere , be-

greepen werden , die nogtans geene van diergelyke feffcn beleeden ,

maar die van God zelfs tot allerhande eyge werken gebruykt wierden.

Wat 'er van de Tempeliers eygentlyk te houden zy, zulks valt zwaar om uytroeying

af te meeren , behalven wat die grouwelyke verdelginge van dezelve vam™~

aangaat. Want deeze is, na alle omftandigheeden, zoo ongerechtig en

boos geweeft , dat zelfs veele oprechte lieden , eenen affchrik van de

bloedgierigheid van Paus Clemens de tyfde, en vanden door hem verlei-

den Franffchen Kooning , Phikppns , hadden. De zaak is dan in 't korte

deeze : Deeze orde was waarlyk ook aan zich zelven t'eenemaal bedor-
a,
/"**

ven , en veele Van hen hadden , in 't Oojien , te vooren al veele groote

buytenfpoorigheeden begaan, en zich door haar onkuyfch en ergerlyk h^w
keven , ten uytterften ftinkende gemaakt: ja zoodaanig, dat 'er een

keven '

fpreekwoord van opgekoomen was,Hy zuypt als een Tempelier, (k) Daar

mochten ook wel veele befchuldingen niet zonder grond zyn, die de Paus

Clemens , in zyne Bullen , aan de Potentaaten ten toon ftelde : als dat de Sodo-

miterye onder haar in vollen zwang ging, en zy heel Epicttrifch leefden.

4,. Maar, veele openbaare lafteringen, van haare vyanden , kwaamen on e«eg-

tlaar by , en het gantfche proces teegens haar is recht goddeloos , bedrie- "«h»»

gelyk, ja, teegens alle , zelfs natuurlyke , Rechten, gemaakt en vol-
ve" 'È"Sl

voert.. Haaren grooten rykdom ftak den Paus , en den Kooning van

Vrankryk, die zich tot dit grouwelyk treurfpel liet gebruyken , in de

oogen , die ook hier na alle haare goederen , in zyn Ryk befloeg , (T)

zoo dat de andere Potentaaten , in Engeland , Spanje , enz. desgelyks

deeden. Ook zocht de Paus, hier in, gelyk in alles , zyn eige voor-
°
ê

deel, en in 't byzonder, om Philippus daar door te vleijen,en met eene,

om te gelyk , de klaauwen in haare goederen buyten Vrankryk leggende,

te flaan, en daar over na zyn eyge believen te ïchikken, die hy ook, ten

deele, aan de Hofpitalarien, of Ridders van Rhodus , weeder vereerde ,

die dog, byna, nog al flimmer als die uytgeroeide orde waaren. Maar,
door dien nu de ketter-tytel wel de fchrikkelykfte onder allen, en, by de

weereld, tot alle bedenkelyke ftrarTen , wel de bekwaamde was , zoo
zocht men deeze ook voor alle dingen voor den dag } zy kreegen dan
eenige lichtvaardige boeven, en pynigden andere weeder, zoo lang, tot

dat zy de fchrikkelykfte , en heel ongelooffelyke dingen , van de Tem-
peliers bekenden, (mj Maar haare ketteryen zouden hier in hebben be- naa re keu

ftaan, dat zy die geene, welke tot haar orde kwaamen, (met verlof) den K:)'a'

aars van een van haare broeders te kulTen , opleyden , een kop van een

Afgod hem lieten aanbidden , het kruys belaften te befpouwen , en met
voeten te treeden, ja het Chriften geloove zelfs te verzaaken , enz. (V)

Daar op liet nu de Paus , op het Synode te Vienne , in 't Jaar 1 3 1 1 , het

bloed-vonnis over haar verkondigen, en zulks wel, met de fchynbaarfte

formahen , waar achter de tyrannen zich altyd gewoon zyn te verfchuy-

len.

(i) Idem & Gualtherus. (i) Urfpergenf. in Friderico II. Wilh.Tyrius xx. c. 52. (/) F.JE-
milius in Philippo IV. (»») Antoninus inChron. Cranzius Sax. ïx. c.3. Fafcic. Temp. A. 1341.
Compilatio Chronolog. A.1311. Bïovius. Raynaldus. («) Epift. Clement- ad Philippum& Imp.

Monachus Nufiienfis in Chron. Belg. Platina in Clcm. V. Gaguinus vn.c. 10. Petrus Crinitus

xxiv. de HonelïaDifc.
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len. En daar wierd alzoo , in Frankryk en Engeland , een zeekeren dag

aangeftelt', waar op men haar alle gevangen zoude neemen , dat ook al-

zoo is uycgevoert geworden.

5. Maar, de uycvoeringe van zulk een on menfchelyk oordeel was zeer

grouwelyk. Na dat men haar dan , in alle plaatzen , gevangen gezet

hadde, pynigde men haar, te vooreri, op het heeviglte, om haar de be-

kentenis der genoemde gebreeken af te dwingen, men plaagde haar met
honger, of men maakte haar op eenige andere wyze gedwee : zy moch-
ten het nu bekend hebben of niet, Zoo verbranden zy haar echter met hoo-

pen , en zulks wel,, met een langzaam vuur. Te Parys alleen moeiten

'er wel 59 van haar, in 't Jaar 13 10 , op eene reys, alzoo fterven, dog
welke alle, geene uytgezondert , volftandig haar onfchuld betuygt heb-

ben. (0) De Meeiter van haare orde , Jacobus Mola, is, neevens zynen
broeder>voornamentlyk alzoo te Parys langzaam verbrand geworden : waar
by hy dan, zyne , hem door lift afgetfoonde , bekentenis , herroepen , en den
Paus, binnen 40 daagen,voor den Richterftoel Chrijli gedaagt heeft, die

ook, binnen dien tydgeftorven is, gelyk als de Papillen zelfs dit beken-

nen, (pj Ook zyn alle haare andere vyanden wel haaft hier na omgekoo-
men. Dog men kan, uyt den voor af gaanden handel, noch dit aanmer-

ken, dat de Tempeliers , voor het SynodiiS) teegen het reeds gevelde von-
nis van den Paus, geprotefieert , en byzonder op het Synode te Mente 3

in 't Jaar 13 10 , aan den aanftaanden Paus, en de gantfche Geefte-

lykheyd , geappelleert hebben , gelyk als de affa ook nu noch uytwy-
zen , dat 'er, op dit geheel Synode, geen een rechtmaatige , ik zwy-
genoch, Chriftelyke aftus is ter baane gebracht. Ja de Paus hadde,

teegens haare protejlatie , niets anders konnen bybrengen , als die Gods-
lafterlyk toegepafte woorden , de Goddeloo&en blyven niet in 't gerichte ,

uyt den eerjlen Pfalm. (q) En , fchoon ook , van alle die aangegee-

vene gebreeken de meefte al waar geweeft waaren , zoo hadden die

dog niet , van Chriftenen , aan het gantfche gczelfchap , veel minder
noch, met zulke grouwelyke ftrafferi , en dat uyt zulke openbaare boo-

ze inzichten behooren geftraft geweeft te hebben. Om welke reede ook
veele oude en nieuwe Schryvers , die grootegrouwelenderGeeftelykheyd,

hier in, ten vollen bekent hebben :(rj en dit mag nu ook wel, een recht

Haaltje, van de werkingen der tyrannifche Geeftelykheid heeten , waar

by ook alle die grouwelen , der ketter-meefters , en geveynfde y veraars,

zoo zonneklaar aan den dag koomen , die doch , onder meenigerleye

voorwendzels , altyd weeder herhaalt werden.

6. Onder alle deeze beroerten, en,terwylen de Paapen altyd metmal-
kanderen te doen hadden, vermeerderden de Waldenjcn byzonder , zoo
zeer zelfs, dat de Inquifiteurs haar , in Frankrijken Savoijen, niet dor-

ften aandoen, door dien zy veel fterker in 't getal als deeze wierden^-)

Ja een JValdenfcr , die te fVeenen verbrand wierd, bekende, dat 'er, van

de haare, in Boheemen en Ooftenrijk alleen , over de 80000 waaren. (/}
En daar uyt kan men nu licht zien, wat 'er voor een grouwelyk wurgen,

moorden en branden , van de Papillen wel ondernoomen moet zyn , de-

wyle zy haar groote gevaar voor oogen zaagen. Daar by kwam nu noch
eene nieuwe fecte > als ontrent het Jaar van 1370 , en verder heen , een

DoBor en Profejfor der H. Schrift , te Oxfort , en hier na, Rector der

Ker-

(0) Wilh. de Nangis inContinuar. Hartmannus Schedel p. 201. (/>) Mezerxus. (7) Nangis
1. c. (r) Joh Villamus. Boccatius de CaC illultr. Vir. ix. c. 24. Aventinus vu. p. 5-92. Pau-
lus Langius Ann. 1311. Spangenberg imAdeifpiegeli.c.y. Jac. Meyerus.Annal. Flandr. lib. xr.

Conf. Nic. Ciürtleri HUI. Teinplar. Amttelod. 1691. (<) Spondanus. (0 Bzovius An
n. 11.

; Ann. 131 ƒ
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Kerke te Lutternvorth , met naame Johanr.es IVicklef, bekend wierd, die {£*_

booven maaten groot gezag by een ieder hadde , en die , na de bekente- \" ^'D -

nis van zyne vyanden zelfs, in de JVysbcgeerte , en SchooljcheGodgeleert-

heyd, onvergelykelyk geoeifent was. («)- Deeze man dan, alzoo hy een
doordringend verltand hadde , zoo zag hy de onbeichüanide tyrannye
van den Paus, en van zyne Paapen, naamelyk , dat zy wel een godde-
lyk gezag van zich uytgaaven , maar dat ze echter, God, met zynen
wülc t'eenemaal voor. niets kwaamen te achten. Hier door begon hy 5 al ^i™ "

in 't Jaar 1360, zulke grouwelen te ontdekken, en, in 't byzonder de
ëCtu>sul '

beedelarye der Munnikken aan te taffen, en, met fchrift en mond, tee-

gen den Paus aan te gaan. Die geene dan, welke noch een weynig ver-

ltand hadden, vielen hem terltont toe , en de twee Engelfche Koonin- Met v^'

£,ca y Eduard de derde, en Richard de tweede , hielden hem in grootewaar-
dye. De oude Schryvers klaagen van hem , dat zyne leerlingen zoo on-
gemeen veele waaren geworden, dat de helft van Engeland hem wel was
toegevallen. De Restores en andere, hadden hem niet konnen hinderen,

om dar het volk hem zoo zeer aanhing, (x) Ja hy zelfs (telt , in zyne
fehrifcen, dat het derde deel der geheele.Geeftelykheid hem wel toege-

vallen was. Dog hy zelve zette zyn getuygenis dapper voort , hy keer-

de zich aan geen morren of lalteren der Paapen en Munnikken , beriep

zich (teeds op den Bybel , en zette die in 't Jaar 1383 , in de Engelfche 7« deI5y-

Taaie over. Eyndelyk hield de ylartsbiffchop van Cantelberg een Synode,
in 't Jaar 1377, teegens hem , maar hy konde niets uytrechten , door
dien IFiklef zich in alles heel wel verweerde. En als men op het aanhou- echten'
den van Paus Gregonus de elfde , noch een Synode te Cantelberg wilde

houden,- (telden zich de voornaamfte, en het volk, daar tuflehen, zoo
dat 'er niets teegens hem befiootea wierd. Hier na heeft men op het Sy-

node te Londen, in 't Jaar 1382 zyne belydenifle verdoemt, en ook zy-

ne vrienden, op allerhande wyze vervolgt , doch hy zelve is aldaar niet

verlcheenen , maar hy heeft zynen arbeyd noch als te vooren altoos voort-

gezet, tot dat hy in 't Jaar 1387 te Lvtterivorth > geruit isgelturven , en

in zyne kerke begraaven, dat aan geenen Ketter zoo heel licht ooit wee-

der vaaren is. (y)

7. Daarna heeft het Concïllnm te Conflants; tf (tellingen van hem ver* word ver-

doemd, en zyne beenderen, wel ^.1 Jaarennazyndood , in 't Jaar 142 8, uyt
W0Ifea'

het graf laaten haaien, en verbranden, doch waar meede zy echter de ge-

dachtenis , of het getuygenis van deezen man , met tot aflche hebben

konnen maaken. Wat zyne leere aangaat , zoo bekennen de ervaarene zynei-er,

gaarne, ("i) dat daar onder noch al veele onzuyvere (tellingen , uyt het

Paufdom zyn geweeft, het geene ook by zynen toeftand , en z.ulke om-
itandigheeden altoos geen wonder is. Eenige willen ook , dat hy' in 't

-laotfte de verbittertheyd van zyne vyanden door eene gevcynfde belyde-

nifle afgewend zoude hebben. (2) Ook heeft hy, nu en dan , wel. veele

dingen herroepen , en verbeetert , die hy te vooren noch niet hadde ge-

weeten. (3) Hem zyn ook, van zyne vyanden ,dik\vils wel wonderlyke *f*
h^~

leer-itellingen toegefchreeven geworden , gelyk als het de Ketter-mee-

fters in 't gebruyk hebben. 1 ot een voorbeeld } dat Chnftus drie na-

tuuren heeft ; dat alles uyt eene onbepaalde noodzaakelykheidgefchied-

de: dat God geen fchepzel veeder in zyn niets kon brengen : dat hy,

zomtyds gedwongen wierd , den Duyvel te gehoorzaamen > enz. En
diergelyke (tellingen zouden hem ook , op het Concilmm van Conjlantz ,

1. Deel. Tttt wel

(u) BalaeusCent.vi. /En. Sylvins. Lselandns. (*) Henr.Knygthon de Event. Angl. 'lib. v.

Wallinghamus p. 305'. Balseus. Thomas Waldcnlis. (y) Vid. Autt. cit. & Angfó.
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P" wel over de 800 toegefchreeven zvn geworden , daar de Papillen heel

totMcb. veel Van willen re zeggen, (z) Under de gedachte 4.5 Hellingen gaan

de meefte, en wel met grooten nadruk , teegens de bekende dwaalingen

en misbruyken van 't Pausdom , welke ik nu alhier zal overilaan,enmaar

alleen de andere aanmerkenswaardigfte aanwyzen, die moogelijk, by alle

noch wel niet rechtgeloovig waaren , by aldien het op haar oordcel aan-

Gemyge- kwam. (a) Hy zegt dan aldus : JVanneer een Bijfchop , of Priefier , zelfs

de""»"" m eenige dood-zonde is , zoo kan by niet ordmceren , confacreeren , of doo-
hcyd

' pen: wanneer de menfch zelfs maar eene waare gebrookcnheid van zyn ei-

gen herte heeft , zoo is alle het uytterlyke biechten , NB. overvloedig, en

onnut. JVanneer een Paus boos is, en by gevolge een lid des Dtiyvels , zoa

heeft hy geen magt altoos over een geloovi^e , ten zy hem die van den Kev-

zer gegeeven is. NB Het is teegen de H. Schrift , dat de kerken-dienaars

eemge goederen bezitten. Geen Prelaat kan iemand in den ban doen , voov

dat hy eerfi weete, dat hy van God reeds al verbannen is : dog al wie ten

onregte verbant , die werd daar door zelfs een ketter en verbannene. Zoo
lange als iemand in eenige dood-zonde /leekt, zoo is hy geen weereldlijk heer,

geen Prelaat , nog geen Bijfchop. De weereldlyke heeren konnen de tydelij-

ke goederen der kerken wel weg neemen, wanneer de bezitters der zelve zi<r

dikmaals koomen te vergrypen. De tienden zijn enkele aalmoeffen, en, die

tot de hoofdkerke behooren , konnen die , na haar eyge believen , wegnee-

men, weegens de zonden van haare Parochie-Priefiers. Alle die geene zijn

makkers van Simon de Toovenaar , welke zeggen , dat zy voor andere bid-

den , die haar weeder , in tydelijke dingen , helpen. Het vormzel , de or-

dtnantie der predikers, de inwymge der plaatzen, werden uyt enkele eer- en

geld-gierigheid , door de Bijfchoppen bewaart. De Umverfiteyten, fludien,

collegun, gradus, en Magifler-tytelen , zyn uyt het ydele heidendom inge-

voert , e» NB. zy geeven aan de Kerken zoo veel voordeel , als de Duyvel
zelfs. Men moet voor den ban van den Paus , of andere Prelaaten , niet

vreezen , want het daalt van den Antichrift af. Al wie de Geejielijkhetd

rijk maakt, die handelt teegen het gebod van Chriflus. Paus Sylveller en

Conflantinüs de groote, hebben NB. eene groote dwaalmge begaan , dat

zy aan de kerken eenige goederen vereert hebben. De Paus , met zynegant-

fche Geejielijkheid, zoo veele als 'er van haar eenige goederen bezitten, zyn
Ketters , om dat zy goederen hebben , neevens alle de weereldlyke Heeren , en

Leeken , die met haarJlemmen. De Keyzer en de weereldlyke Heeren zijn

van den Duyvel daar toe verleid , dat zy de Kerken met tydelijke goederen

zoo ryk gemaakt hebben. Het is eene zotheid , aan de afiaaten , of de ab-

folutie van den Paus , en der Bijfchoppen , te gelooven. Die eeden zyn on-

geoorloft, welke tot bekragtinge van weereldljken handel en verdrag ge-

fcbieden.
wikicf» 8. By zulke en diergelyke bekenteniflen nu , heeft hy wel noodzaa-

kelyk een groot zondaar moeten zyn , en hy mocht , zonder twyffel

,

noch by de weynigfte, die het raakt, eenige toeftemminge vinden. Dat
deeze Man nu op God en zyne eere alleen gezien heeft, zulks kan men

,

uyt den zeegen zien , die zynen arbeid zoo vol op gehad heeft. Ook
hebben zyn fchriften , zoó veele als 'er gedrukt zyn , eenen fierken na-

druk , en zy handelen van heele nutte dingen. Gelyk als 'er dan ook
noch al veele ftichtelyke boeken van hem , uyt de Engelfche handfchrif-

ten, verhaald werden , naamelyk : „ de vermaaningen tot het verlangen

„na

(ü) Thomas Wald. Walfingham. Knygton. Wilhelmus Wideford. Fafciculusrerumexpetend.
la) Concilium Conitantienfe Seil vin. ap. Goldaftum Tom. 1. Monarch. Dill.de Autoribus.

Catal. Tcft. Ver.
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„na den heemel. Een raad van Jefus Chnftus, van de verzoekinge, van J*"

„de geeftelyke ftryd, vandeliefde tot Je]us,van den naame Jejus , van «xmbd.

„het befchouwelyke en werkelyké leeven , van de geeftelyke en vleefche-=

„ lyke liefde , van het verlangen na Jefus , enz. Een verftandige kan
ook uyt de booven verhaalde beiydenifien en Hellingen , heel wel beflui-

ten , wat voor eene diepe opmerkinge God hem , ontrent alle die grou-
welen der Geeftelykheid , gegeeven heeft. Tot de groote voortgang," Aanvang

die alle deeze bekenten iffen van JViklef gehad hebben , behooren ook, t'kuf"

voornaamentlyk , de uytbarftingc van zulke getuygeniflen , als 'er op ^i ' h':"•

deezen tyd in Boheemên gefchiedden. (b} Veele onder de Boheemers
dan, hadden zich, al voor heene , tot de JValdenfen ,in Lombardye , be-

geeven,enzy waaren daar heene, als op een HoogejSchoole, getrokken,
om dat zy , by deeze menfchen , wat beeters en kragtigers vonden , als

by haare gewoonelyke Priefters. (c) Na dat ook deeze de Leeken
den Kelk, in 't Avondmaal , volkoomentlyk hadden onttrokken , zoo
begonden twee Kamtnmkken, te Praag, naamelyk Joh. Miliz, en Con*
radus Stikna, teegen den Paus, en de Geeftelykheid , te preediken, en
de eerfte wierd, zoo veel men daar van weet, daar over in de gevange-

nis geworpen, (d) Na dat 'er nu, kort daarop , veele Boheemfche Stu-

denten , uyt Praag , weegens de Dnytfche, geweeken, en te Oxfort van

Wiklef, de grond van zyne leere verftaan hadden, zoo breidden zydie,
na haare weederkomfte , verder uyt. Onder andere kwam 'er een zee-

kerjongman, Johannes, van zyn geboorte-plaats Htis genaamd , voor hm.

den dag, die , te Praag, wel haaft Preediker wierd , en hy begon al in

deeze eeuwe, en verder, eeven dat geene te bekennen, en voort te plan-

ten, wat ITiklefte vooren al bekend hadde :(Y) welkers voortgang ech-

ter tot het volgende Boek behoort.

9. Daar is ook, in 't Jaar 134,0 , in 't Ooflen , een vreemde ftryd Sciyd van

ontftaan, die ik hier noch byvoegen zal. Daar was dan een zeekereGVe- Palam!"*

gornts Palam

a

, te Theffalomca , die te vooren alle het zyne onder den
armen hadde uytgedeeld, en die met zynen broeder, by den BergAthos,
in eenzaamheyd, 10 jaaren lang geleeft hadde: aldaar hield zich een

zeekere zoort van Munnikken op , die men 'HtR/^ctcrtt , §luietiften , of openden

ruftende, alsook, tot fchimp Mafialiaancn, en CfyKpaAo-^u^oi noemde, ft™,

om dat zy, buyten alle twyffel , de rufte in God , tot een doelwit van
haar geheele leeven en oeffeninge, hadden. Maar, om datde onruftige

hoofden , het geringde goede oogmerk ook niet aanftaat , waar door
iemand eenigzins de waare vreede zoekt , zoo kwam een omreyzenden
Munnik, genaamd Barlaamvs , aldaar, die een rechte weerhaan was, B«iaamuj

en nu teegen de Latynen , dan weeder teegen de Grieken , fchreef en g™fPrCe.

ftreed. Deeze begon dan een groot gefchreeuw teegens deeze lieden,

dat zy , na zyn zeggen , niet regtgeloovig waaren , hy liep ook naar

Conftantmopolen , klaagde haar by den Patriarch , Johannes , aan , en trok

Gregorius Acindynus op zyn zyde
>

ja hy kreeg zelfs ook den Keyzer
Andronicm , door zyne twift-fchnften teegen de Latynen , tot een Be-

fchutsheer, die hem ook een vette Abdye vereerde. Hier teegen nu was
Palamas voor deeze menfchen, en verklaarde haare meening aldus:

Zy zogten den waaren vreede der ziele , en wanneer zy daar toe van God ?"-\™

gebracht wierden , zoo befchov.den zy het ongefchaapene wonderbaare ligt, »;'"RC va0

én zy wierden met eene omtytj'preekelyke zoetigheyd , gelyk als overgooten.

Tttt 2 Dit

(b) Whartcm Append. ad Cavei Hirt. Lit. p. 37. (0 Flacius. Comcnius. D. Chytraus.

(d) Gregorius XI. Bulla ad Epifc. Burgemem in ejus Regefto. (e) Vid. Hulfitarum hiüoria

infra libr. xv.
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Dit ligt mi was eeven dat geene , 't welk G&de eygen is. En door dien
haare teegenfpreekers haar voorwierpen , dat zy het Weezen Gods daar
door voor zichtbaar uytgaaven, zoo maakte hy verders een onderfcheid
tuflchen het Weezen Gods , en zyne eygenfchappen en werkingen : by wel-
ke geleegenheyd ook over het licht , dat op den Berg Thabor , aan de
leerlingen verfcheenen was , gereeden-twift wierd , het welke deeze
voor ongefchaapen hield , maar de andere niet. Waarom het ook
zonder eenige grond is , wanneer veele Schryvers meenen , dat deezen
twift voornaamelyk maar over het Jhaboritijche ligt geweeft was. De
uytflag nu van deezen ftryd was deeze : Joannes Cantacuzenus viel Pa-
lama by, en vier Synoden wierden 'er na malkanderen , te Conjiantmopo-
len , teegens Barlaam gehouden , doch daar aan Palama ook in alles geen
volkoomen gelyk gegeeven wierd. Waar uyt men wel afneemen kan

,

dat het aldaar juyft zoo heel eenzydig niet toegegaan is. Deeze Pala-
ma nu kreeg noch behalven deeze meer andere vervolgingen, van de Pa-
triarchen , en hy wierd in de gevangenis geworpen , om dat hy Canta-
cuzenus niet wilde verdoemen. En eyndelyk heeft hy zyne zaaken opent-
lyk ftaande gehouden , en by de verftandige den lof van een ervaaren
Godgeleerde daar door verkreegen. (ƒ_) Alhoewel weeder andere , en
byzonder de Latynen , heel heftig op hem fcholden. (g) Waar meede
het dan ook met deezen ftryd een eynde nam.

(f) Jbh. Cantacuzenus Hift. n. c. 40. NilusRhodius deSynodis. Tomus Synodicus Condem-
nationis Palama: & Ifidori ap. Allatium de Confenf 11. cap. 16. Palama: oratio in Transfigur.
Domini. (g) Allatius 1. c. Petavius Dogm. Theol. 1. 1. c. n. To. 1. Manuel Calecas.

Eynde van 't veertiende Boek.

HET
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Jaar WCÖ,
tot WD.

;
HET VYFTIENDE BOEK.

Van de aanmerkelijkfte Kerkelijke Gefchiedeniflèn in

de vyfriende Eeuwe.

HET EERSTE HOOFDSTUK.
Van den uytterlyken toe/land der Kerken in 't algemeen.

§• 1.

Et is klaar genoeg, dat in 't vervolgde weereldlyke Regen- Bsdumn

ten eevenzoowel meede in het algemeene verderf getrok- ovf4"
ken wierden, als in de voorige tyden. Gelyk als dan ook hcidt

een ernfthaftig Schryver over haar aldus klaagt : fVat
zullen dan die Keyzers en Koomngen , aan God wel voor

reekenfehap kannen geeven , welke tot den ondergang der Re-

geeriiige, luy en nalaatig zyn, die dog van regtsweegen, op de Kerken, en

haar e Dienaars, gelijk ook op de weereldlyke , weduwen, weezen en armen,

acht zouden neenun. Maar zy wentelen zich m allerleye wellujten , en ze

Jaaten haar dat niet eens ter ha te gaan, enz. (a) En waarlyk wat eeni-

ge onder de Regeerders noch al fcheenen te doen , dat gefchiedde maar

meelt alleen tot een Ichyn, of uyt andere inzichten. Van de eerlte Key-
zer deezer eeuwe, Robert , is hier booven al iets van gezegd. Zyn na-

volger, Sigijmundus , in 'cjaar 141 1 , die te vooren Kooning van Hun- sigifmun-

gtvye, en broeder van IVenceflaus was, het zig nog van den Paus eerft
dus'

na 22 jaaren kroonen. En door dien hy de Paapen , na haar believen,

mee hem liet omfpringen , zoo hebben hem veele als voor een Heylig

uytgegeeven. In veele bedryven, als by de twee groote Concilien , te

Conjiantz en te Bafel , heeft hy wel een fchynbaar goed oogmerk voorgegee-

ven, en anderzins de Studiën, na zyne kenniffe, bevordert. Dog veele willen

daar by verzeekeren , dat hy een dertel en ontuchtig leeven geleyt heeft,

ten minften is van zyne laatite Gemalinne , Barbara , genoeg bekend , C7tm»iia

dat zy haar als een ftraathoer , gefchandvlekt , en de allerlichtvaardig-

fle woorden en werken zich niet gefchaamt heeft. Maar hy zelfs heeft

ten deele zyn los en trouweloos gemoed , ten deele zyne ellendige fla-

vernye , en ontydige eerbiedigheid teegen de Geeftelykheid , tot wal-

gens toe getoont , wanneer hy den goeden Johannes Hits het gegeevene

Keyzerlyke vrygeley heeft gebrooken. Verders is hem ook waarlyk het

leeven , door de zwaare oorloogen , met de Turken en andere , en wel

voornaamentlyk met de Boheemers , zeer zuur gemaakt geworden. Na-
demaal hy daar in heel weynig geluk , maar de meefte lchimp en fchaa-

de van gehad heeft. Onder hem is, in deezen tyd, in Kerkelykezaaken

wel het meefte en aanmerkelykfte voorgevallen , gelyk als wy nu haait

na malkanderen zullen gaan hooren. .(£)

2. Op zyn doodbedde heeft hy zynen tyd met loutere ftaatkundige

kuyperyen alleen doorgebracht, naamelyk,hoe hy zynen Schoon-zoon,

Albertus de tweede , tot de volle heerlchappye zoude konnen helpen. En
T 1 1 1 3 deeze

(«) Theod. a Niem. in Vita Johannis XXIII. p. 47. (b) Dubravius lib. xxiv. Cranzius xu
Sax. c. z. Bonfinius Dec. 1

1

1. lib. 7. JEa. Sylvius c. 41. Nauclerus gen. 48.

Albertus

II.
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]aJr mgd. deeze wierd nu na hem , in 'c Jaar 143 7 , Keyzer , ook Kooning in Him-
garye en Bohecmen , en hy ving kort daar op een groot bloed-vergieten

met de Poolen aan , over een ftuk lands van Boheemen, en hy wilde daar

en booven de Turken \n>Hungarye te lyf , doch hy wierd van de dood
overvallen, zoo dat hy geen twee volle jaaren Keyzer was, endaar mee-

Frcderi-
de a^e zYne aanflaagen op eenmaal te niet wierden. Na hem nam Fre-

cusiu. denk de derde van Oo/temyk, in 't Jaar 1440, het Ryks-beftier in han-
den, en te gelykook de voogdyfchap van AWertus , zoon van Ladijlans,

welke hy, zonder twyffel, maar tot een behulp gebruykte : waar over
hem andere Grooten veel te doen gaaven. Hy trok echter met deezen
na Rome , en liet zich van Paus Nicolaus de vyfde kroonen, dat nu voor
de laatfte maal van de Duytfche Keyzers gefchied is. Ondertuffchen be-

leefde hy over al, in de groote zoo genaamde Chriftenheid , niets an-

ders als ellende en fchaade. In 't Ooften naamen de Turken , in zynen
tyd, Conjlantinopolen in, en in'tRyk was een geduurige onrult wee^ens
de Switzers , PniyJJenaars , Paltzers , Mentzers , en ontallyke andere
beroertens, daar altyd de eene Ryks-ftand teegen den anderen in 't harnas

ftond. Verders hadde hy met den nieuwen Hungarifchen Kooning , Mat-
tbias, teftryden, en daar na, met Hertog Kaarel van Bourgonje , zoo
dat men zig aan deHooven weynig of niet om de verbeeteringe der Ker-
ken bekommerde. Hy zelfs fturf nog ellendig, dewyle hy te veel Me-
loenen hadde gegeeten, en te vooren een been moed laaten afzetten. Cc)

Maximi. Zyn Zoon, Maximihanns , een Heer van een o-oed natuurlyk verfland.

en andere goede gaaven j wierd, in t Jaar 1406, Kooms Kooning, na dat
hy te vooren in de Nederlanden, en elders, al ettelyke reyzen uyt oog-
fchynelyk leevens gevaar gered geworden was. Na dat hy nu Keyzer
geworden was, heeft hy in de zaaken der Regeennge , veel in goede
orde gebragt. Het Keyzerlyke Kamer-gerechte heeft hy aan een zeekere
plaats vaft gezet, het Ryk in zeekere Kreitzen verdeeld, en zich om de
oude Handveften des Ryks , heel vlytig bemoeyt. Doch hy is ook al in

veele oorloogen ingewikkelt geweeft, als teegen de Switzers , Venetiaa-
nen, Hungaaren, Beyerfche , en andere : echter heeft hy daar by altoos
de Studiën , en byzonder de Hiflorien , lief gehad ; ook zelfs een boek
van zyne gefchiedeniilen nagelaaten , en verders , in zyn bedryf zich zoo
gedraagen, als men van. een natuurlyk wys en eerbaar Regent eyffchen
kan. Hy is eerft in 't Jaar 1519. geftorven. (d) Maar, wathy, on-
trent Kerkelyke zaaken, gedaan heeft , zulks gehoort tot de volgende
eeuwe.

ondergang 3 . De Griekfche Keyzers hing nu den ondergang geheel over 't hoofd , doo-

Gnekfche zy waaren eeven onbekommert en roekeloos in alle haar doen. Niemand
Ryki bemoeide zich om de waare verbeeteringe en reddinge , uyt het voor

oogen zweevende verderf, maar de trotsheid en zorgeloosheid was zoo
groot onder allen, dat Conjlantinopolen wel te recht een tweede Jeruza-
lem , voor deszelfs verftooringe, heeten mogt. Waar aan dan de Gee-
ftelykheid de grootlte fchuld wel hadde , als die in de grootfte dwaalin-
gen zoo wel, als de Latynfche , ftak, en aan het arme volk zulke principia
en leeringen bybragt (by aldien zy noch al iets leerden) waar door de
gemoederen, in haar eyge wil en dwaasheid 5 maar altyd meerder ver-
lterkt wierden. Haar grootfte Godsdienft beftond alleen in uytterlyke
oeffeningen , in fchyn- werken Coperibus operatis,) in ydele plegtigheeden , in

op-

(c) Iidem & Fclix Fabcr I. c. 17. Volaterranus lib. xxn. Saxon. Mutius Chron. Germ. &c.
(d) Iidcm 8 Bilibaldus Birkhaimerus. Comirueus lib. ix. P.iEmilius 1. x. Chytrceus. Melchior
Phinting oderThcurdank. Cufpinianus.
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opfnyerye en huychelerye. De groote onderde Regenten en Priefters be- ^'md^'
gingen de grouwelykfte buytenfpoongheeden en ergernillen : de ruuwen
hoop volgde die in het verderf ha, en zoo ging het alies heelwild en

woelt onder malkanderen. Hoe meer ook God, door de Barbarifche

vyanden, dreygde, hoe weyniger. men in zich zelfs trad, en men zocht

veel eer , gelyk als de. verftokte Jooden , voor zig hier of daar een ver-

blyf en behelp te vinden. De eerfte Keyzer in deeze eeuwe , Marwei neiantfu

Palaologus., reysde zelfs na den Paus, Bomfacius de neegende , en zocht keper?

hulpe by de.goddelooze menfchen : maar door dien hy in eene ellendige liXgüs.
2 "

plechtigheid , een misilag beging, zoo rechte hy niets altoos uyt : want

hem was een Paap ontmoet , in wiens rok , aan de mouw , een Crucifix

gewerkt was: voor dit beeld nu wilde de Keyzer zich zoo terftond niet

buygen: daarom fchreef de Paus aan alle Potentaaten, dat zy, op ftraf-

fe van den ban, hem niet zouden helpen, (e) Zyn Zoon, JohannesPa- jkhanië»

laologm, zocht nochmaals hulpe by Paus Eugenuis de vierde , en zeyde, gus?°'

op alle eyffchen van den Paus, ja, (telde zich op het Synode te Floren-

ce zelfs in , en meende het heel goed te maaken. 'Maar hy bekwam,
niet alleen geenen trooft, in zynen hulpeloozen toeftand, maar de Grie-

ken greepen hier na , uyt deeze geleegenheid , malkanderen zoo heftig

by 'thair, dat haare innerlyke oneenigheyd den geheelen ondergang van

Coufiantinopolen merkelyk bevorderde, (f) Wat voor booswigten de boosi.cü

Priefters nu zelfs geweeit zyn , zulks ziet men uyt haaren handel en wan- Griek»

del, zelfs ook na haaren ondergang, daar de noch overige BifTchoppen h"^
1^

zoo uytrermaaten heftig om het Patruuuhfcbap ftreeden, dat eene, met

naame Simeon, den Tvrkzen Keyzer , in 't Jaar n 461; , 1000 guldens, ert

een ander genaamd Dionyjins, 2000 guldens daar voor bood , en altyd

de een den ander, door gcld-fpillen , en andere goddelooze middelen,

de loef af ftak. (g~) Niet anders, als de Hoogen-priejiers , onder de Jod*

de?r, by haaren mistrooftigen toeftand, ook deeden.

4. Alzoo brak nu de Goddelyke gerechtigheid na ontallyke getuyge*

nifien, waarfchouwingen en dreygementen, eyndelyk met het uytterlte

verderfin, en liet den zeetel der huychelaars en valfche Chriltenent'ee-

nemaal verilooren, gelyk als zy ook noch, voorzeeker aan alle die haars

gelyken zyn, eens doen zal. Het ging dan daar meede zoo toe: Toen confhmu

ter tyd regeerde de laatite Keyzer , Confiantinus , wiens Moeder eeven ïtë

s

Keyzer,

ook, als van de eerfte fhchter van deeze Hofplaats Confiantinus degroote,

Helena heette , dat byzonder aan te merken is. Ondertuffchen belee- Hclcna -

gerde de Turkjche Keyzer , Mahommeth de tweede, Aniuraths zoon, on- conftanti*

voorziens die Stad, te waater en te lande , die hy ook in 't Jaar 145 3. "ord be-

den 23 May , ftormenderhand innam. In de beleegeringe begonden dé
lec6" '

Priefters van binnen alle haare Heiligdommen, Rehqwen , en andere Af-
gooden, te gelyk voorden dag te brengen, gelyk als de Schryvers berig^

ten, in de Kerken te loopen , te fchreijen , en te bidden , waar aan de

meefte te vooren wel weynig of niet gedagt hadden. OndertulTchen

ftormden de Turken onophoudelyk, en dreeven, na een lang gevegt, dê ingenoo-

Griekcn van haare muuren. Deeze weeken daar op na een zeekere poort

,

aan de ftads muuren , de Keyzer liep , in de beroerte , uyt vreeaeook
daar heen, en wierd, onder de poort, door demeenigte van zyne eige-

ne onderdamen ,
jarnmerlyk onder de voeten getreeden. Van de overi-

ge Soldaaten zouden 'er maar twee in 't leeven gebleeven , en de andere

alle needergehouwen zyn Hier op Wierden nu ,van de woedende Jurken, «« »«-

ontallyke menfchen in de Stad omgebragt , de vrouwen gtfehonden ,

*

veele

(e) Nauclerus gen.48. (ƒ) Bzovius Ann. 143S. (g) Genebrardus An. 722.
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ken

jü* mcd. vecle iooo in flaavernye weggevoert, de Kerken geplondert, en inzon-

derheid de groote koltelykheeden uyt den grooten Tempel van Sophia

weggenoomen , en deeze neevens de andere Kerken , tot paardeftallen
>

hoerhuyzen en drekhuyzen gemaakt, de lykenen reliquien wierden door

. de flyk gefleept, voor de honden en verkens geworpen , of in de noolen
gefmeeten. De vyand martelde ook veele van haar ter dood , om de

begraavene fchatten te weeten, waar door hy ook onbefchryftelyk veel

goud en geld bekwam. Dit treurfpel duurde drie daagen lang na mal-

kander. Waar op de Sultan de gevangene , en byzonder het Keyzerlyke

Vrouwen-volk , by een gaftmaal , eerft liet fchenden , en daar na needer

zaabelen, en hy verkoos die ftad verder tot zyn Hofplaats. (jg) Alzoo
heeft God die zeetel , daar de valfche Chriftenen haare huychelerye en

grouwelen bedreeven hadden, omgekeert, en ter needer geworpen, om
aan de volgende daar door te toonen, hoe hy niets minder , als de val-

fche en onvernuftige Godsdienft, lyden kan. Zommige nu maakeneene
groote klaehte daar over , dat de Turken toen ter tyd de Crucifixen in

't flyk omgefleept hebben , daar doch de Chrijienen , met Chriftus zelf,

zyne eere en gebooden , veel grouwelyker omgegaan hebben , als de Tur-

ken methethout endebeelden. In't korte, deeze gefchiedeniffen ftaan nog
aan onze huychel-ChnJienen tot een fpiegel ten toon, op dat zy by haare

boovenmaate groote boosheid en huychelerye , die niet gelyk mochten
werden.

sirehte 5. Maar dat dit volk , na zulke fchrikkelyke kaftydingen , niet een

derGhè- hair beeter geworden is, zulks hebben wy nu al uyt het begin der vol-

gende Patriarchen gezien. Waar by dit dan nog verhaald werd , dat de

Turkfche Meyzer , als hy den eerften nieuwen Patriarch , Gennadius

,

met de andere Grieken , vergunt hadde , om aldaar weeder te moogen
koonien woonen,. hy aan deezen een koftelyke Bijfthops-Jlaf in de hand
gegeeven, en hem te voet, tot in zyn huys toe, geleyd heeft. Kort te

vooren, in 't Jaar 14.5 1 , fchreef de Geeftelykheid van Conjiantmopolen

een brief aan de Calixtinen, te Praag, (die dog eeven zulke huychelaars

en aanhangers van Rokizanas waaren ) en roemde haar nog te zyn de al-

lerheyligjle kerke , en de Moeder en Meeftereffe van alle rechtgeloovige , en

zy begeerde nog van de HuJJïten , dat zy zich met haar zouden vereenigen ,

en weeder in denfehoot van de waars Moeder koomen , zy booden zig ook

aan , om haar waare zielzorgers te befchikken , op dat de H. Moeder daar
door geeert mogt werden, enz. (£) Waar uyt men de ellendige inbeel-

dinge van deeze lieden heel klaar zien konde , naamelyk, hoezy by
haar oogenfchynelyk verderf, zich zelfs echter nog al voor heilig, regt-

vaardig, regtgeloovig, en alzoo zaalig gepreezen hebben. Doch nade-

maal God zelfs door den ondergang van alle haare gewaande befcherm-

goodén , (de beelden , kerken , reliquien , en diergelyke dingen) het

regte teegendeel getoont hadde, zoo bleeven zy echter aan haare afgoo-

den nog ten vollen hangen, en zy fchaamden zig ook niet, om dezelve

aan de Turken voor te draagen , en met verzierde fabelachtige wonder-
werken aan te pryzen en te bewyzen. (;) Een van de verjaagde Grieken,

genaamd Antonius Eparchus , fchreef daar na , in de zejiiende eeuwe ,

eenige Klaagliederen , over de verftoonnge van Conftantinopolen , die heel

anders, als dievzn Jeremias, klonken. Want hy roept daar, in het be-

gin >

(2) Chriftoph. Richcrius. Leunclavius. Annal. Turc.ab Ann. 1450. ad Ann. if8r. & inPan-
dett. Tw&. n.i}-:;. Nauclems. (aencbrardus. Laonicus Chalcondylas Jib. vm. & Mich. Ducas
c.39. GuTbinianus ia Conilantino vi 11. Cranzius Vandal. xu. {h) Epillola ap. Steph. Le
Moyne Var.S. p. 294. inCacal.T. V. p 82S. & alibi. (*') Petrus Bizarus lib. ix. Rer. Perf. ap.

Boxhornium Htfi. Univcr. p. 975-. & HiitTurco-Gxscc. 11. Bzovius A. 1481. 11. 19.
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gin , de Hc-ydenfche afgcoden aan , op dat de Zangodwfien en Gratiën , den £"MD
!eD -

ondergang van Griekenland zouden helpen beweenen. Hy bid ook, dat

de God Jupiter een opzicht daar op mogt hebben, en wat hy van Hey-
denfche grouwelen nog al meer uytwerpt , waar uyt men hem ook niet

anders, als voor een Heyden , houden kan. (&) Maar diergelyke erger-

lyke Hiftorien , tuflchen de Turken en Chriftenen,, zyn 'er op deeze tyd

meer voorgevallen. Om alhier maar nog een voorval te vernaaien : de jonge

Kooning van Hwwarye , Ladiflans, liet zich, in 't Jaar 1444, vanden Lat
;

ifla >"

- •-> I f 1 t/ i in on 'ereapg

Paus hugenins , en de Griekjche Keyzer overreeden , om de geflootene «Hun-
,

vreede met de Turken roekelooslyk te breeken , die hy nogtans by het
g")C '

Euangelium, gelyk als de Turkse Keyzer by den Alkoran , bezwooren
MeiBeeiri_

hadde. Waarom de Turkze Keyzer , Amurath , de Vreedens-artykelen ,
h~££"

onder den blooten heemel , neederleyde , en fprak : Dit is de vreede, o nee

JejusChriftus , welken die geene met my gemaakt hebben, die zich van uwen
naam beroemen , en die by uwen naame zweeren , maar die nu teegen alle

trouwe , deeze vreede gebrooken hebben. By aldien gy nu God zyt , zoo

wreekt dan deeze groote meineedigheid en onrechtvaardigheid , die ze u en

my aandoen. Waar op ook de Kooning zelfs en zyn verleyder* de Car-

dlnaal Julianus , beneevens wel 9000 Hungaaren , by Varna , gezneu*-

veld zyn. (/) Zulke vrugten volgen in 't gemeen uyt de verleydingevan

de valfche en goidelooze Leeraars.

6. Door deeze beyde fchrikkelyke neederlaagen der valfche Chrifte- c>*w

nen, wierd dan aan de Turken de weg volkoomentlyk geopent , om al- Turken.

tyd verder , ook in Europa zelfs in te breeken , en alles wyd en breet te

overheeren. Gelyk als zy ook , in deeze eeuwe , en nog meer , in de

twee laatfte, tot eene groote overtuyginge van de zorgelooze huyehe-

laars en goddelooze menfehen , gedaan nebben. Zy hebben ook , op
deczentyd, wel 12 groote Kooningryken den Chriftenen afgenoomen,

gelyk het veele Schryvers optellen. Zoo dat dan de uytterlyke toeftand

der Chriftenen niet wel ellendiger of hoopeloozer zyn kon , als ze nu
waarelyk was. Hier maaken eenige wel veel roemens , van de groo-

te uytbreidinge der Chriftenen , in America , of de Nieuwe Weereld ; vlndT
8"

wanneer de Portugeezen , in 't Jaar 1487, onder hunnen Kooning, 7tf- *è«dJ.

hannes de tweede , eerft aanvingen , om langs den uythoek of Caap van
Africa, na Oojl-lndiè te vaaren , en ook het zelve, in'tjaar 1498, on-

der hunnen aanvoerder Vafco de Gama volvoerden. Verders als Chrifio-

phorns Colonusy of Columbus, cenGenuees, in't Jaar 1492 , en na hem,
Alphonfus Niger , Vmcentius Pinzon , en daar na Americus Vefputius

,

en Ferdinand Cortez na malkanderen de nieuwe weereld gevonden had-

den, gelyk als die zaak aan al de weereld bekend is ; zoo is het al voor

lange van zoo veele getoont , dat dit alles niets minder , als eene

uytbreydinge des Chriftendoms geweeft is. Daar de Spanjaarts , en an- onmen-

dere gewaande Chriftenen , zich veel erger als verfcheurende beeften, ja wSSii
gevleefchte Duyvels , teegen dat arme volk beweezen hebben te zyn.

Én wanneer 'er nog al iets met woorden aldaar van Chrijlus gedagt is ge-

worden, dat heeft t'eenemaal in de inftellinge der Paapfche afgooderye

beftaan , en het is alles met geldgierigheid en andere boosheid vermengt

geweeft. Ik laate ftaan, dat zig de Paus daar over al meede in gemengt
heeft, en uyt eene dwaaze onderneeming, dat land, als zyn eygen, aan

den Kooning van Spanje heeft toegeweezen. (m) Ook ftellen eenige,

/. Deel. V v v v in

(k) Ap.Theodof. Zy?omalam ep.ad Crufium in Turco-Gr. (f) rEn. Sylvius Europ. Dcfcr.

c.f. & ep. 5-0.81. Bonfinius &reliqui. (m) Vid.Maft'cjusLib. i.Hift.Ind. ürofius. Petrus Cieza.

Tho. de Bruy. HenricusBerrzo. Franc. Lopez.

der Chri-

itenen.
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ja« mcd. in deeze eeuwe , de bekeeringe der wilde Samogiten , welke door den
tot MG>

'. Poolfchen Kooning, Uladi'flans >
gefchied zoude geweeft zyn : dog nog

det
k
"amo! heeden ten daage zal geen waar Chriften haar voor bekeerde lieden , by

8 ' t"1
' haar Barbaarifch leeven, ooit konnen houden (n) Van den anderen Koning,

Ellendige Bolijlaus , leeft men, dat hy eene groote meenigte Heydenen heeft laa-

tendoopen, maar de Priefters hebben daar by niet eens zoo veel tyd

genoomen, dat zy aan een ieder een byzondere naam hebben gegeeven:

maar aan de mannen hebben ze een gemeene , en aan de vrouwen ook
maar een eenige naam, aan een ieder oort, toegelegd, (o) Waar uyt dan

wel te zien is , hoe zy nog al veel minder de moeite genoomen hebben

,

om een ieder in 't byzonder te onderwyzen. En zoo veel zy nu genoeg

van de voorgewende vermeerderinge der kerken.

vinding 1 Eindelyk word ook , als een byzonder aanwas Van den Gods-

Dtukkonft
dienft, en geleertheid, aangezien de gevondene Drukkonft , in 't Jaar

1440. Van welke voorzeeker veele goede Voordeeien hier in bekend
zyn , voor zoo veel de uytterlyke voortplantinge der woorden aangaat.

Doch het is ook niet te loochenen , dat 'er eeven zoo veel , zco niet

meerder, misbruyken, en zeer fchaadelyke vrugten, daar door in'tligt

zyn gekoomen ; zoo dat die geene , welke , om de eere van deeze ge-

vondekonft, zoo zeertwiften, daartoe geen groote oorzaak hebben,
by aldien zy alle dingen maar wel kenden, zoo als ze in haar verderf en
misbruyk waarlyk leggen. Ik wil nu alhier niet Zeggen, hoe zoo veele

ervaarene Mannen tot hier toe willen beweeren , dat de Chineefen , van
onbedenkelyke tyden af , byna een diergelyke konft gebruykt hebben,
en dat derhalven die konft zoo uyttermaate nieuw of onbekend niet ge-

weeft is. (/O Evenwel vind men daar ©ver zoo veele meeningen, in hee-

le boeken verhandeld , waar in eenige, en bynade oudfte, deeerfteuyt-

vinder eenen Johannes Gansfleifih, te Guttcnberg 'm Straatsburg, ftelien

te zyn ; die kort daar na te Mentz is koomen woonen , en Johan Wen-
dden tot Straatsburg gelaaten zoude hebben, (q) Andere noemen hier

toe een burger van Mentz, genaamdJohan Fauflen , eenige weederL««-
rens Janfc. Kofter van Haarlem ; andere weederom een Fransman , waar

Heydinnen van de uytfpraak ons hier niet aangaat. (V) Anders zet men ook gemee-

ld"
11'6

" nelyk , in deeze eeuwe , den eerftert aanvang , dat de Heydinnen in

Duytsland bekend geworden zyn , welkers Heydens leeven en fchaade-

lyk omzwerven meer als al te rugtbaar is. (5) Deeze moogen nu wel t

Voor deezen , een afgezondert volk geween: zyn , als de Geleerde mee-
nen. (?) Doch zy haaien het van hooger op , dat de eerfte verdorven
zynde, Zy zig uyt een te zaamen geraapte enruuwen hoop vermeerdert,

en deeze naam , tot een dekzel van haare aflchuuwelyke maniere van lee-

ven, behouden hebben* En door dien ze ook in 't gemeen voor Hey-
denen gehouden pleegen te werden , zoo is 'er niets Godslafterlyker en
fchnkkelyker, als dat zy nog den naam van God en Chriftus zoo moed-
willig tot een fchand-dekzel derven gebruyken , en by alle haare grou-

welen , van de Chriftelyke genaamde Overigheid , op veele plaatzen

Toeftand nog al gedoogt werden. De booze Chriftenen, hebben met dejooden,
d«joo-

jn Meezen tyd, eeven zoo flegt omgegaan, als in de voorige tyden. De
Prie-

(») Cromerus lib.xi ix. Matth. de Miechovia II. c-4f. de Reb. Pol. (o) Cranzius Vandal.
x. c. 29. (/>) Nic.Trigantius i.c.4. Mercator. Niehoffius Itiner.Sin. p. 260. Spizelms de Re
Liber.Sin. p.34. (f) Jac.Meycr. Annal. Flandr.Lic.xvi. Anti- 1440. Wimphelingius Epifc.

Germ. c.6$. Nauclerus gen. 49. Rolevingius p.89. Urfpcrgenfis Paraüp. p-4ir (r) Bemhar-
dusa Mallinkrot de Ortu & Progr. Artis Typogr. Pancirollus de Invent.c. 12. Bceclenis inOrat.
Argentor. 1640 Hadr. Junius in Batavia c. 17. Petr. Scriverius. Lanfïus Orat. pro Gcrm. 46.
Hoipinianus de Orig. Art. p. 102. (s) J.Thomafius DilT. de Gingaris. Gulerus in Rhaïtia 1. lx.

ap. Hottingerum H.E. p. 31. (*) ExPachymere Barthius u. Adverf.c. 19.
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Priefterfchap wilde geduurig hebben , dat men geene Jooden altoos zou-
J"

r

Mp
Cn

de gedoogen. Uyt deezen grond nu kwam 'er nochmaals een grouwe-

lyk onthaal voor haar opbarften , waar door zy met alleen uyt geheel

Spanje, in 't Jaar 1474.. van Ferdmand de -vyfde , en in 't Jaar 1492 hier

na mét welover de 122000 Familien verdreeven wierden, en zulks wel

by na naakt en bloot , volgens de uytfpraake der lichtvaardige Inquifi-

teurs , en van de helperen van haare helpers , (11) maar zy zyn ook, op
andere plaatzen , heel jammerlyk gehandelt geworden. Als wanneer te

Cracou in Pooien, de Soldaaten , die met het kruys waaren geteekent,en

welke teegen de Turken zouden optrekken , de Jooden daar voor aanvie-

len , haare huyzen opbraaken en plonderden , en veele daar van ver-

moordden. (V) In Silefie zyn in 't Jaar 1452. op het bevel van PausAfr-

colaas, by na alle de Jooden , met vrouwen en kinderen , verbrand ge-

worden , uyt voorwendzel , dat zy het Misbrood onteerd hadden. Het
welke in 't Jaar 1491. noch al eens zoo gefchied zoude geweeft zyn. Q)
In Beyeren heeft men haar op eenmaal alle haare goederen ontnoomen,

en haar te lande uyt gejaagt. (V) Elders hebben zy de grouwelykfte

rnartelizaüen geleeden, door dien men haar altyd over kinder-moord be-

fchuldigde, waar aan wel weynig of niet is waarachtig geweeft, en men
uyt een eenig gebrek fteeds zoo veele andere verdigt heeft.

(a) Gcnebrardus p. 717. Nauclerus gen. fo. Paulus Vcnetus Hift. Inquifit. p. 24. (x) Cro-

merus xxv. c. 19. Bzovius Ann. 145-2. n. ïó. & 1471. (y) Nauclerus. (z) Aventinus vii.

p. 833.

HET TWEEDE HOOFDSTUK.
Van den inivendigcn toejtand der Kerken.

$.1.

IK werde nu van eenige verdere moeite , door die Schryvers ontflaa- Kiachceri

gen, welke tot hier toe van het verderf der Kerken , voor Luthers ™
g

n
Jï«IM;

tyden , uytvoeriglyk , zelfs ook in de Duytfche Taaie , gefchreeven heb- v«detf-

ben. Derhalven zal ik alhier met eenige eygene getuygeniflen der Schry-

vers van die tyd , vergenoegt zyn , die ook behalven dat zwaarder als

een wydloopig bewys weegen. De bekende Paus Pius de tweede , heeft

in een Bulle, onder anderen van de algemeene ellende geklaagt, en zig

zelfs en zyns gelyken net daar meede ingeflooten , wanneer hy aldus

zegd: ,,Hoe meer genaade wy ontfangen hebben , hoe ondankbaarder, Eygebe-

„ en tot het booze geneegenderwyzyn. Want hoe beminnen en eeren wy cw<
e

;«-

„doch den hoogften God? Hoe houden wy zyne gebooden ? Wie volgt
llC)l' e '

„het Euangelium wel na ? Hoe vreeft men voor de wetten ? Hoe
„neemt men de Canones in acht? Wat voor eene gehoorzaamheid is 'er

„teegens de Hooge Overigheid? Wat voor eene liefde teegens de min-

„deren ? Wat voor eene gerechtigheid en billykheid ? Wat voor een

„ Godsdienft ? Wat voor een leeven leiden die lieden , welke in haar

„herte zeggen, daar is geen God ? Eenige brengen Goddelooze leerin-

„ gen voor den dag, en lafteren God. Andere zyn enkele dienftkneg-

,,ten van haare lullen, en zy zien nergens anders op , als alleen hoe zy
„haare begeertens maar moogen voldoen. Andere trachten maar na

„vreemde goederen. Andere dorften na menfehen bloed. Een onfchul-

„dig leeven is nu heel wat ongemeens , en daar booven niet veylig.

„By bloed-vrienden geld geen recht meer, noch wet, noch tucht. Al-

Vvvv 2 les
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p it mcd. „les is aan het geweld en bedrog zoo zeer onderworpen, datdeDuyvel,

„ niet zonder groote oorzaake , een God van deeze weereld werd ge-

kaamd, om dat het grootfte deel daar van zich na zynen luft vervoe-

gen laat. En na dat hy de andere gezintheeden in de weereld op-
gehaald hadde , vaart hy van de Chrifienen aldus voort : „ De Chriftenen

„in Europa , zyn ook niet zoo zeer na de daad Chriftenen, als wel
„alleen maar na den naam. Veele hebben maar eenen verdigten Gods-
„dienft, en eene bloote fchaduwe daar van, gelyk als het haare werken
„ook wel uytwyzen. Want waar is 'er nu een , die als een Chriften

„leeft ? De Heere zegd in 't Euangelium, aan haare vruchten zult gy
„ze kennen. Hoe verre nu de ondankbaare Chriftenen van het God-
„delyke gebod zyn afgeweeken, en hoe zeer zy des Duyvels ingeeven
„volgen, dat toont een ieder genoegzaam voor zich zelven. Eenieder
„vraage het maar aan Zyn eyge geweeten , en hy ftelle hem zelfs zyn
„voonge leeven maar voor oogen , zoo zal hy wel konnen erkennen,

„hoe wyt hy van de Chriften-plicht afgegaan is. (a) En diergelyke al-

gemeene klachten zyn 'et nu , byna zonder getal , in de fchnften van
deeze eeuwe, by Flacius , Mornaus, JVolfius, en andere, te vinden.

2. Al wie ook een regifter , van de boosfte ondeugden, die 'er gevonden
konnen werden , wilde opzetten , die behoefde maar alleen de leevens

befchryvingen der Paufen , Paapen,en Munnikken, in deeze eeuwe door
te loopen , ook zoo zelfs , als men die , van haare eygene meedegenooten,
vind aangeteekend. De meefte punten hier van zyn , in de PauiTelyke

hiftonen , zoo wel bekend , dat het byna overvloedig fchynt , om iets

scheurin- daar van te gedenken. In 't korte is dit maar te weeten, dat 'er, nunog-
ÏTuz/n. maals , eene groote fcheuringe onder hen is geweeft , waar op groote

grouwelen gevolgt zyn , wanneer eenige Paufen te gelyk wilden regec-

ren. Want in 't Jaar 1394» wierd Benedicius de dertiende, in eene fcheu-

ringe tot Paus verkooren,ên hy moeft daar by zweeren,dat hy aanftonds

zoude wyken , en tot de eenigheyd helpen , wanneer het de nood maar
vereyfchte. Maar, toen hy eens het neft in hadde , week hy nooit niet

uyt zyne fteede, en bleef geheele 30 Jaaren lang, teegen zes teegen-Pau-

fen zitten. In 't Jaar van 1409 , verklaarden de Cardinaalen op het Con-
cilium te Pifa , deeze , en Gregonus de twaalfde voor fcheurmaakers , open-
baare ketters , meyneedige , ergerlyke verftokte lieden , en zy verkoozen
daar by Alexander de vyfde. Niet te min bleef die by den tytel alleen

tot op het Jaar 1424. Ondertuffchen maakte zich Johannes de drie-en-

twinttgfie in 't Jaar 1410, na de dood van Alexander de vyfde, zelfs tot

Paus, fchoon dat beyde de voorige Paufen noch leefden , zoo dat alzoo
de kerke nochmaals drie hoofden hadde , gelyk als men het noemde, (by

pkJ'ro*
Maar deeze Johannes wierd op het Concilwm van Conjlantz , opentlyk

weien. van veele fchrikkelyke dingen befchuldigt, ja zelfs als een godverlooche-

naar, aangeklaagt, dat hy aan geen ander leeven of opftandinge geloof-

de, en dat hy een meyneedige, toovenaar, moordenaar, bloetfchender,

tyran, en diergelyke, was. (V) Na de dood nu van deezen Paus, en van
Martinus de vyfde, was 'er in vier geheele Jaaren, geenen Paus, daar 'er

te vooren, meer als te veele van haar geweeft waaren. (d) Onder denaa-
fte Paus Eugemus de vierde , volgde in 't Jaar 143 1 , terftont een nieuwe
ftryd, alwaar deeze van het Concüium te Bafel afgezet , en niet minder
als de laaftgenoemde, voor een Simomacus , ketter, meyneedige , fcheur-

maaker, ver/lokte, en verkwijler , verklaart wierd. (e) Daar op ging na

de

(a) PiusII. inBulladeCatharinaSeneniï. (b) Th.aNiemdeScfiifmate. (c) Concil.Conftan-
tienfeSefT. ii.&iz. (d) Platina in Martino v. (e) Concil.BafileenfeSeff 34.
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de verkiezinge van Felix de vyfde , al weederom eerie grouwelyke fcheu-
J*"Mq

CD -

ringe aan , om dat eenige deezen Paus aanhingen , en andere , Eugenius

de vierde ,maar de meeite niemand, die men daarom Neutrales noemde,
daaronder ook Keyzer Fredertk de derde zelfs was.

(f) Doch hoe licht-

vaardig het by deeze en andere met de verkiezinge toegegaan is , zulks

geeft een zeeker Paus hier na zelfs te kennen , daar hy aan Calixtus de

derde fchryft, dat hy alleen binnen de 80 en meerder Jaaren, zonder ee-

nig meede-dinger, een ontwyffelbaar navolger van Petrus was. (jg)

3. En wie wilde doch van zulke mannen iets goeds verwachten, daar

zy onder zoo veelerleye verzoekingen van eer-engeld-gierigheyd,envan

grooten overvloed geleeft hebben ? De beroemde Pius de tweede , te voo-

ren cyEneas Sylvins Piccolominaus <renaamt,die na deezen Calixtus Paus ^"«s
^-** „ >%j

i Svlv ïus of

wierd, waseenloozevos, die zich te voorenwelzoo wat vroom en billyk rmsii.

aanftelde: maar na dat hy op den Pauflelykenftoel was geklommen, zoo
was 'er geen flimmer in bedriegeryen , hoogmoed , gierigheyd , tyran-

nye, en andere grouwelen , als deeze. Hy itiet ook alles weeder om ,

wat hy te vooren uyt huychelerye goed gekeurd hadde , gelyk als de zaa-

ken teegens Eugenius , waar meede hy ook het graf-fchrift verdiende, dat

hy een goddeloos man en een grouwelyk roover geweeftwas.(/7) Van zy-

nen navolger Paulm de tweede) ftaat wel uytdrukkelyk , dat onder hem Paulu5 »

de ftoel zeer heeft afgenoomen , voor de ondeugden deur en veniieropen

gezet is, en de oude tucht der Kerkendienaars t'eenemaal opgehouden
heeft. Men heeft te Rome , by zynen tyd , den gantfchen dag doorge-

bragt met geld te tellen , inkoopinge en verzaamelinge van allerhande

eedele gefteentens, kleinodiën, munten en diergelyke. (0 Ja zyne ey-

gene ichutsgenooten klaagen ten uytterften , over zyne gierigheid , luy-

heyd, fiempen, zuypen, dobbelen, en tyrannye. Insgelyks ook , dat

hy een dood-vyand van de geleerden is geweeft. Zyn nazaat , Six-

tus de vierde , heeft het Nepotifmus of Necffchap , te Rome eerft opge- Ntpotif-

bragt, als ook dat Yvctjubilaum alle 25 jaaren zoude gehouden werden. rÖ
'"

Hy heeft ook zelfs veele bloedige oorloogen gevoert. Innocentius de

acht/Ie fchaamde zich niet , om zyne hoere kinderen opentlyk te noe-

men , want hy naar de bekende verzen , Oefo nocens pueros , &c.
zeftien gehad heeft. Gelyk als van Alexander de zefde , deeze verzen

luyden

:

Vendit Alexander claves , altaria , Chrijlum ,

Venderejure potefl , emerat ipfe prius.

Sextus Tarqumius , SextusNero, Sextus & ijle ,

SemperJub Sextis, perdita Romafuit. (k)

Dat is

,

Alexander verkoopt de Jleutels , altaaren , ja Chrijlus zelfs : hy kan die

alle met regt verhopen, om dat hy ze eerft zelfs gekogt hadde : Tar-

quinius was fextus , (de zefde) Nero fextus (de zelde Roomfche
Keyzer) en hy zelfs is de zefde van die naam ; Rome is altyd onder

't gebied der Sexten (of zefde) verhoren gegaan.

En alle Schryvers getuygen eenpaariglyk van hem , dat hy recht tot on-

dergang van geheel Italië gebooren was , en met trouwe en geloove erger

als de beroemfte bedrieger gefpeelt heeft. Rome was ook onder hem een

moord en beuls-kuyl geworden , enz. (/) En dit alles niet teegenftaan-

de fchaamen zich echter de flaaven der Roomfche tyrannyeniet,omdee-
Vvvv 3 ze

(ƒ) Platina in Felice V. (>) JEn. Sylvius ep. ap. Bzovium. Ann. 1457. n. 14. (h) Platinn,

Volaterranus lib. xxu. (;) Idem. {k) Platina. Pomp. Lxtus. (/) Onuphrius. Balceus.

mus te

mot
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Jaar MCD.
tot MO.

Uytterfte

boosheid
der Pau-
fen.

Vryheid

toe alle

ondeugd.

Bedurven-
heid der
Geeftelyk.

hcii,

Bittere

klachten

daat over.

Verhardin

Onbe-
fchaamt.
heid.

En fchaade

daar van.

ze booswicht noch te pryzen, en in alles te ontfchuldlgen. (r/i) Waar
teegen men het Diarium van zyn ceremome-meefter , Joh. Bnrchardus,

maar kan kezen , waar in zyne geheymfte Hukken aan den dag gebracht

werden, (n)

4. Ook is het al lang aangemerkt , dat het op dcezen tyd, met de
Afgoderye der Paufen op het hoogfte gekoomen was , als welke zig boo-

ven God, en alles, met 'er daad zelve op eene onbefchaamde wyze had-

den verheeven. En dat daar in niet alleen de hoogmoed geheerfcht , en

zyn hoogften top bereykt heeft , maar dat ook alle boosheid , fchande

en zonden, vry en t'eenemaal ongeftraft bleeven,'t geene altyd de hoog-
fte trap der verftokkinge by de Voorftanders zelve is. Daarom vind men
ook uytdrukkelyke vrygeevingen der Paufen , inzonderheid van Stxtus

de vierde en Alexander de zefde , hoe zy de bloedfchande en Sodomiterye ,

op zeekere wyze niet voor ftrafbaar erkend hebben. Ja wat noch meer is,

men heeft den eerften zonder eenig nadenken in een opfchrift van een

zeegeboog, een God op aarde genaamt. En een noch oprecht Cardinaal

moeft klaagen,dat de Paus meer van zich zelve maakte als God. (0) Maar
opdat wy ook mogen zien, dat niet alles op den Paus alleen te fchuyven

is, zoo zullen wy deondeugden der Geeftelykheid ook een weynig aan-

zien, waar uyt altyd het verval van eene geheeie kerke, en te gelyk mee-
de de nootwendigheid van eene reformatie wel te recht beflooten werd.
Doch daar zyn uyt deeze eeuwe geheeie boeken hier van by der hand,
waar onder 'er een is , De Vita & honeftate Clericorum , alwaar hy in 't

algemeen de uytterfte verhardinge der Paapen op deeze wyze beklaagt.^
„In deeze gevaarelyke tyden zyn 'er veele Kerken-dienaars , die zich door
„geene gronden of fpreuken derOudvaders overtuygen laaten,die deH.
„Schrift niet aanneenien, en de reegels der Ouden verachten. Deeze zyn

„ het , wanneer zy eenige verftandige Catholyke mannen vermerken

»

. „ welke de groote blindheid der Geeftelykheid erkennen , en teegen haa-

sje ontrouwe , getrooft roepen , zoo befpottcn , en vervolgen zy de-

„ zelve, ja zy zeggen daar van, het waaren maar een deel ftyfkoppige,

„ vreedeftoorders en dwaalende geeften of geweetens. Wie zich nu daar

,, aangeleegen laat zijn , om zulke groote zonden der Geeftelykheid af te

„fchaften, en de waarheid der H. Boeken aanwyft, dien ontfangen dee-

„ ze, en de overige Prelaaten , met zulke lafteringen , lagchen , fpot

„en fmaat jdat men eyndelyk teegens zyn wil en dank wel moetftilzwy-

„gen, en zig houden, of men het niet eens zag. En alzoo werden de

„woorden van Hieronymus vervult , die zegt : Daar is geen beeft in de

„ weereld zoo grouwelyk , als een booze Pnefter : want hy wil zich niet

„ laaten reformeeren , en hy kan nooit de waarheid hooren. Met een

„woord, zy zyn vol van alle boosheid. En verder fchryft hy: De hee-

„dendaagfche Geeftelykheid is erger, ais die huychelaars, welke, fchoon

„zy zelve de goddeloofte lieden zyn , zoo doen zy doch zulke dingen

„niet fteels wyze. Och of het nu noch zoo ging , dat zy voor de men-
„fchen maar flechts noch oprecht fcheenen,zoo dat zy zich aan haar niet

„ergerden. Doch zy fchaamen zich noch veel minder , als de Leeken,

„ en roemen nog over haare zonden. Hier uyt befluyt hy vervolgens : Daar-

„om is de huydige toeftand der kerken, van 't begin der weereld af, niet

„gevaarlyker geweeft , als teegenwoordig. Nu ziet men de gantfche

„kerke in zorgeloosheyd leggen , en niets hier teegen van heyhge lie-

„den , daarom neemt de kerke daagelijks aan geloovige en landen ook
af,

Cm) Bzovius. Wicelius. (») Editum nupcr Specimen hiftoria; Anecdotx per Leibhitzium.

f») Franc. Zabarella lib. de Schifm. Rom. (/>) Herman. Ried in Cat. T. V. p. 834.
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„af,zy verdwynt in haare eygene leedemaaten,fchoon Zy noch zoo veel J^Jof

0,

„vryheid heeft.

5. Een ander fprak toen ter tyd alzoo uyt ervaarenheid hier van. (q) onwcetafe

Ach! zoo als het nu met de Geejtelykheid flaat , zoo hebbe ik 'er zeer wey-

nige gezien , of uyt ervaarenheid gekerit > die alzoo haar ampt hebben be-

gonnen , nog minder , die het zonder zwaare gevallen hebben voort gezet , en

de tninjle , die het wel ten einde gebragt hebben. Men ordent teegenwoordig

jonge lieden , die geen goed getuigenis > en in noodige dingen geene kenmfje

altoos hebben (q) Van welke groote onweetenheid der Paapen, ook zelfs

in uytterlyke dingen, nog een zeeker Schryver aldus fchryft. In onze DronkenT

tyden, daar het volk is als de Priefier, hebben de ellendige Priefiers devlyt
cap *

om m den Bybel te leezen weggeworpen , zy zuypen m de plaats van de

Schriftboeken de wynglaazen uyt, en drinken zig daagelyks vol en dronken.

De Bijfchoppen moogen toezien , die zulke weetmeten tot Priefiers maaken t

en de onervaarene defchaapen van Chrifius toe vertrouwen. Daar zitten

zy met haare zuyp-broeders , enfchenken den wyn in , brengen haaren ge-

heelen tyd met fpeelen en fiempen door , daar is geënt vreeze Gods meer voor

haare oogen. Zy zyn maar na den tytel Priefiers ,en in de pratiijke zijn zy
rechte ezels. Zy ver/laan niet het minfte van defchrift , en willen ze ook

«iet leeren. Wie kan het gelooven , die het niet heeft bevonden , wat E nendigè

voor dwaalmgen , ketteryen en fabelen , zy in de kerken de lieden preediken? l'^
lCi ~

en zulke weetmeten, en ellendige plompaertsfchroomen zigmet teegensregt-

fchaapene lieden te jnaateren. (r) En nog een oud Hiftory Schryver zegd

alzoo : In deeze grouwelyke tyden zien wy zulke lieden over de kerke heer- <%j^ ;

fchen ,die nog weetenfchap , nog gcweeten hebben , en als onvernuftige dieren ,

nog God nog menfchen ontzien , en die egter zoo veel kerkgoederen (preebenden)

genieten. }a wat nog meer is > zoo zien wy de geringfte lieden geheele Kar[pelen
en Kloofiers , ja de offerhanden van 't Altaar zelve verfiinden. Van daar

trekken de tyrarmen en hoeren de kerkelyke goederen tot zig , de kerken en

kloofiers werden verwoefi , en daar gefchieden ontallyke ongelukken. Het
welke alles , uyt de hoogmoedighcid der Bijfchoppen , en de onverzaadelyke

gierigheid der Prelaaten , voort komt. (s) Noch zet een ander in een

boek, dat hy de Narren-fpiegel noemt, dat hy de ondeugden , die maar

alleen te Rome voorvielen, onmoogelyk niet befchryven kon , alhoewel

hy meer als 100 Jaaren tyds daar toe hadde , en hy befluyt ten laatften

met dit vers

,

Afutnmo capitis pariter pedis afque deorfum,

Ad plantamfanum ml fuperejje reor.

Dat is

,

Van het hoofd af tot adn de toonen toe , en is 'er niets gezonds ofgoeds

altoos meer aan de Geeftelykheyd. (t)

En die zoo kort na die tyd nog leefden , heugden nog het fpreekwoord,

dat in Duytsland toen ter tyd heel gemeen was:

Wat is het nu voor de weereld een weezen ? *w vsn

Wy moogen voor de Paapen met geneezen. ncman.
ee"

Als ook noch een ander:

Ziet wat een oneer , fchande en [pot ,

De Chrifie-Paapen brengen God. (u)

Ik laate ftaan , wat de bekende Nicolaus de Clemangis , in het Boek van

tle bedorvene toeftand der Kerken , toenmaals wydloopig en openhertig

ge
-'

(cf) Anonymus de vita & hotlcft. Cleric. ib. p. 838. (r) Chron. Oldenburgicum. An. 1426,

(s) Rolevingius p. 87. (*) Brunellus in ipeculo ftuluciss in Catal. T. V. p. Sf9- («) Ibid.

pag. b8s>.
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' gefchreeven heeft , welk Boek hier toe regt gehoort , en over al te kry-

gen is.

6. Ik mag ook de fchrikkelyke vuyb'gheid niet aanroeren, met ophaa-

linge van haare openbaare ontugtigheyd en andere grouwelen, waar van

vcrachtin- toen ter tyd groote en kleine wiften te fpreeken , dewyle het niemand

Mim(k=-
C

meer voor ftrafbaar hield. De onuytfpreekelyke jammer, die in 't gee-
tium.

ftelyke en lichaamelyke, uyt alle zulke ergerniflen ontftond, wierd ook
van veele toen ter tyd al vermerkt. De Geeftelykheid wierd ook in

haaren ondeugd tot een fpot voor allemenfchen, alzoo dat het gemeene

volk opentlyk van haare ergerniflen de tong roerde, haar in haaren klee-

der-pragt, en andere dingen , befchimpte, en nog eerbied , nog andere

inkomften meer geeven wilde. Waar by zy dan wel te regt de vrugten

van haare werken moeiten eeten , en haare toehoorders leefden , eeven

alszy, naamelyk, rouw en ligtvaardig genoeg. Tot een voorbeeld ,

als de Burgers te Maagdenburg haaren AartsbiJJthop, Frederik, in 't Jaar

1460. alzoo befchimpten, dat zy een man , m Biflchoplyke kleedinge,

op eenen Ezel rondsom voerden, en haaren fpot met hem dreeven. (*}
Een van de voornaamfte drukte eevenwel de ellende door deeze klagten

siegKop- uyt: Vorflen en Heeren werden nu (legt opgetrokken en onderweezen , zy

d°t Regen- hebben kwaad gezelfchap ontrent zig , en werden , of hoogmoedig tot groote
tcn

- fchaade van de Regeerwge, of van de welvaart der onderdaanen. (y) Daar
kwam ook eens een fchrift uyt, met de tytel van Altercatio rufticorum ,

of de boeren klachte , daar in het volk zig zeer verdrietig betoonde:

verieidin- Hoe het van de Geeftelijke moedwilltglyk bedurven , en door proceffen >ban,

aerf
n

J"c en valfche befchuldigingen geplaagt wierd. Verders, Dat haare vrouwen
voik. van fa Paapen gejehonden wierden , dat men de begraaffemffen om geld

verkoft , en anders de lieden uytputte , enz. (zj Ja gantfche Concilien

moeften het bekennen, dat de boosheid der Geeftelykheid ook het an-

dere volk roekeloos gemaakt hadde. Wet behoeft men eenige verdere be-

wyzen, noemde men het , nademaal alle tucht zoo wel van de Kerken-

dienaars als de overige Chriflenen, byna over al verhoren is? de al tegroo-

te reukeloosheid des leevens vertoornt de Goddelyke Majefieit. (a) En ver-

der \JVat deel is^erwelindeChriflenheid^dat niet van huyjjelyke of burger-

lyke onecmghcid enjlryd omgedreeven werd ? Ja zoo zeer , dat de Chrifle-

nen erger engronwelyker als de Sarazynen zyn. (b) In 't korte, het blinde

volk volgde hunne voorftanders fnel in 't verderf na , gelyk als een zee-

ker Schryver bekende: fVyneemen alle het gdoove aan , dat onze Regenten
hebben. By aldien deeze ookde afgooden aanbraden, zoo zouden wy het ook

doen, en niet alleen den Paus, maar ook Chnftus zelfs verloochenen , wan-
neer het weereldlyke geweld dat zoo wilde hebben , terwylen de liefde ver-

kout , en het geloove ondergegaan is. (c)

verlangen 7- Deezen toeftand verwekte ook in veelen niet alleen een verlangen j

van
v

«ne
a8 maar °°k een daadelyke hoop , ja duydelyke voorzeggingen van de aan-

«formatie. ftaande Reformatie. En onder die is ook m de Duytfche taaie, door D.
Dorfchaus , bekend geworden , de bedenkinge van Petrus van Alliach ,

die hy op het bevel van Keyzer Sigifmundns , aan het ConctUum te Con-
Jlantz, in

r

t Jaar 1400, overgegeeven heeft: hier in nu gaat hydooralle
de leeden der Paapfche Kerke , en toont heel grondelyk , hoe dat niets

daar in is , dat in zyn rechte ftand was , en alzoo de Reformatie niet van
nooden hadde. Zoo is ook op het gedachte ConctUum wel uytdrukkelyk

en

(x) Ghron. Magdeburg. p. 364. To. 11. Meib. (v) Auöor dialogifmi ap. Flacium p. 349.
(z.) Ibid. d. 900. (a) Goncil. Balïlcmfe SclE 3. & ap. Biovium A. 1431- n. 71. .(t>) Ibid.n.ó.

(O iEn. Sylvius ep. 104.
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en wydloopig van deeze zaak gehandeld geworden , en de wyZe en rha- ïaar Ma-

niere bellooten , hoe men de Kerke verbeeteren zoude, (d) Waar toe
m

zonder twyfFel veele de groote ellende , en haare eygene fchaade, ge- d«V*«

dreeven heeft, maar de andere moeften fchandshalven , en door dien G«ïtcfyic-

2e overftemt waaren , ook ja zeggen. Maar door dien de Geeftelyk- heid-

heid , by eene Reformatie , altyd het meefte voordeel verheft , en zich

daarom teegens zulke zoo lang kant, als zy eenigzins kan , en die ver-

hindert, zoo ging het ook voor ditmaal niet anders. De goede Keyzer velgMf-

Sigifmundus hadde op dit Concilium , de Reformatie na zyn begrip wel [^T
"

afgemeeten , dcg hy wierd van de Geeftelykheid zoodaanig by de neus sigifmun-

omgeleid, dat 'er niets altoos tot eenen gewenfchten uytflag kwam ; hy

was wyt en zyd in perzoon zelfs rondsom gereyft , om de andere Po-
tentaaten daar toe te beweegen , hy hadde ook den voorgaande Paus af-

gezet , en de nieuwe beloofde goude bergen. Maar wanneer nu de Key-
zer die zaak ernftiger wilde voortzetten, zoo ontfchuldigde zig de nieu-

we Paus daar meede, dat hy zig noodzaakelijk na Rome toe moeft be-

geeven , cm die zaaken aldaar in eenen goeden ftaat te brengen, zoo dat

de tyd hem nu te kort daar toe zoude vallen. De oorzaak hier van was , om
dat de Keyzer zig hadde laaten verluiden, dat hy de Reformatie niet van

de Minoriten of geringe, maar van de Majoriten of de groote, aanvangen

wilde. Maar dat kwam de Prelaaten t'eenemaalongeleegen, en daarom
ftreeden zy daar ook altyd ten uytterfte teegen. (e) Men vind ook in

de Catalogus van de getuygen der waarheid , veele voorzeggingen , aan- v°°««g-

gaande de' toekoomende Reformatie , alhoewel eenige daar onder noch een/coe-

wel op wat gewigtigers zien, dat nu noch niet vervult is , als op deeze rX^oZ

byzondere zaake. Echter hebben veele welmeenende lieden , van zich
tlc '

zelfs, of andere te vooren gezegd , dat zy noch eene veranderinge be-

keven zouden. Gelyk als dan de beroemde JVejelius tot Joh. Ooflendorp G,n)yteé

gezegt heeft : Gy zult nog den dag beleeven , dat de leere van deeze nieu- j^"
3""

we en tw.ft-zieke Godgcleertheid van Thomas , Bonaventura , en haarsge-

lyken, van alle Chnjielyke Godgeleerde zal verwurpen werden,
(f) Dog

of dit al recht vervult geworden is, zulks zullen wy in de overige beyde

eeuwen wat naauwkeuriger gaan bezien.

8. Zoo heeft ook een Kanunnik te Erffurt , genaamt Sebafiianus ,

opentlyk op de predikftoel gezegt : De tyd zal koomen , dat men u het

htiangelmm uyt het boek zal leezen. Eemge van u zullen het noch belee-

ven , maar ik zal het zelfs met beleeven. (g) En een ander te Maagden-
burg , genaamd Johannes Syring of Scheyrtnk , een Doctor in de Godge-

leertheid , plagt altyd in zyne Predikatien te zeggen : Dat het werk der Paa-
pen niet recht was , en dat zy moeften vallen. Teegen zynen Broeder nu
heeft hy aldus gefprooken: „ Gy zyt een recht Paapen vyand. Dog dit

,,zy u gezegt : dat de Paapen , (het geene ik niet , maar gy beleeven,

„en metter tyd, ervaaren zult) die teegenwoordig zoo verheeven ftaan,

„zulk eenen aanhang hebben, en zoo groot voor de weereld geagtzyn»
„noch zoo veracht zullen werden, als zy nu hoog geéert en geagt zyn.

„Want God moet haar ftraffen. . . . Maar ik weet het zeeker, en hou-

i,de het voor gewis, dat zy moeten vallen, en een grooten aanftootly-

„den , om dat alle haar weezen niet recht nog Gode behaaglyk is. By de
oGodslafterlyke Paapen is zulk een boos en vergiftig kruyd , dat wan-
oneer iemand met de Paapen iets te doen of te ftryden heeft , dan kan

„hy die zaaken heel bezwaarlyk met haar vereffenen , en tot een goed
/. Deel. Xxxx eyn-

.
(d) Concil.Conftant Seflr.40. (e) Reformatio Sigifraundi ap. Catal. T. V. p.863. {f) ]d.

Noviomagus. (g) Catal. T. V. p. 892.
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j»r mcd. evnde brengen : 't én zy dan , dat men de Paapen den kop breeke*
tot MD. J

r^. • "ii i T-y • j r-v i „ .

enz. Dit en noch al meer is by placius , jn goed Duyts , te leezen. (h)
Noeh een Doctor te Leipzich , genaamt Artdreas Proles , pleeg tot zyne
Augaftynen te zeggen : „ O gy Broeders , de Chriltenheyd heeft eene

,, grooteen deftige deformatie van nooden^en ik zie al, dat die zeer na by
„is, . . . God zal een held verwekken , die genoegzaame jeugd, kragt,

„vlyt, leere, gaaven, en welfpreekentheid zal hebben , die zal de iXe-

„formatie beginnen , en zich teegen de dwaalingen ftellen , enz. (/)
Andere, die 'er nog wel in groot getal te melden waaren , fla ik nu om
de kortheids wille over , en ik zal nu nog maar iets , van de overige

toeftand kortelyk gedenken. Alhoewel ook deeze zaak , beneevens de
grouwelyke afgoderye , en het bygeloove der Paapen , al van veelen

„ ,. „ overgehaald is. Om kort te zeggen , men leidde op deeze tyd een nieu-
VerheffinRe

~
.

i rl
• j r> r i t»

derP.!UZen we grond tot de üavernye , aangezien de Koomiche rauzen oneerbie-

cmemen. diglyk, teegen alle andere ftaande wilden houden , dat de Paus boo ven
een algemeen Concilium was, als ook dat men van hem daar aan niet ver-

mocht te appelleeren: want alle diergelyke Appellen gaf Puts de tweede

,

al in 't Jaar 14^9. voor nietig, fchaadelyk,en vervloekt uyt. (k) Waar
teegen de boovengedagte Petrus van Alliach , op het Concilium te Con-

flantz billik vail Helde : Dat het eene ongehoorde fchrtkkelyke ergamjfe,
en eene liftigc bedriegelyke pluymfirykerye was , welke de hecrjchzacht voed-

de , en den Paus tot een tyran en verderver der Kerken maakte. Dit wierd
ook verder tot een grond der tyrannye gelegt, dat het Concilium booven

Dotters den Keyzer was , en dat zyne beloften, aan de Ketters gedaan , niets

têhouden
f
S°^en » enz - Het geene d::n ook , in de zaak van Johannes Hits, op het

tapyt kwam. (/) Voornaamelyk , dat men de ketters geen geloove

moeft houden, het welke iemand als een wet , die door het voorbeeld

van Hus bekragtigt was, bybragt. (mj

9. Verders reekent men ook al onder de nieu-bedachte grouwelen ,dat

blonder de Beekcr in 't Avondmaal , aan de Leeken door een opentlyk decreet , op het

gedaam'. Synode te Conjiantz , ontnoomen wierd : en zulks wel , onder het onno-
zelfte voorwendzel, met deeze uytdrukkingen : Niet tecgenfiaande , en

alhoewel) Chriftits zelfs het Avondmaal onder beyde de gedaantens , inge-

zet ei\gehoudcn heeft: fchoon het ook de geloovige van de eerjï? kerke al-oo

genoomen hebben : nogtans, dit niet teegenfiaande , zoo hindert dog dit met ,

dat de canones, en de gewoonheid der kerken, het teegendeel nm' (lelie, (n)

onbeviek- Op het Concilium te Bafel is ook de ftellinge van de onbevlekte ontfan-
t

m£
tw gen i s van Maria eerit vaft gefteld geworden. } (o) waar over de Francif

Ma»a. caanen en Dominicaanen malkanderen hier na zoo fchnkkelyk in 't hair

gezeeten , en opentlyk voor ketters uytgefcholden hebben , zoo wanneer

Grouwdyk de eerfte zeyden, dat Maria van den H. Geeft ontfangen was. Ik zwyge
*ïkyf- noch wat voor een oneyndig grouwelyk gekyf daar over wel op de Om-

verfitey ten en Schooien, zoo langen tyd na malkanderen, is gehouden ge-

worden, (pj En niet alleen daar over , maar zelfs ook over andere fabe-

len , en nietige dingen. Tot een voorbeeld , wat Augufiinus eygentlyk

voor een kleed gedraagen heeft, en hoe men hem recht affchilderèn moeft.

Verders, of men het bloed van Chriftus, het welke in zyn lyden,opde
aarde gevallen was, door eerbewyzinge , wel mocht aanbidden, waar
over nochrnaals die beyde ordens onder Pms de tweede, te zaamen twifte-

den, en eikanderen verketterden. (q) Als ook niet minder, over de fpy-

ker-

(£)Id. p.896. (i) Ibid. p.908. (k) Bulla in Conventu Mantuano. (/) Concil. Conftant.

Se(Ttp.~ (m) /En.Sylviüs HilLBohem. (*) Concil. Conllant.Scir. 13. (o) Balilcenfe Scil. 36.

(/>) Vincentius de Caftronovo. Spondanus A.1494. (?) J&ovms A. 146J.
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ker-wonden van Chriftus, daar de Dommicaanen voor ftreederi, dat die, J"md
C^4

aan Catharina van Sems ingedrukt waaren , maar 't geene de brancifcaa-

nen voor eene bedriegerye hielden. Andere onrallyke fabelen , wonder-
werken, en aaperyen, welke 'er op deezen tyd uytbraaken, vereyfchten

wel gantfche boeken op zich zelve. En wat voor nieuwe reliqiuen > en

wonderlyke dingen wel opgekoomen zyn,hoe veele nieuwe Hi-yhgeu, of

ui[gooden 'er wel gecanomfeert wierden , zulks alles is al over lange van

veele aangeweezen. De onbefchaamde boosheid en bedriegeryen, welke

jnet den kraam van Aflaaten gedreeven geworden is , heelt Luther , en

andere zoo zonneklaar ontdekt , dat daar niet meer van te ennneren valt.

Boven de gedachte ftryd , aangaande de ontfangenis van Maria heeft Six- Fce '1 d«

tus de vierde een eygen byzonder feeft aangeftelt ,(V) en Calixtus de der- °u "n"

de, eenander, van de verklaaringe van Chriflus : (5) het feeft van de be- v«kiia.

zoekinge van Maria had Bomfacius de necgende al verordineert , doch ghfffti.

het is eerft op deszen tyd recht ter deege in 't gebruyk gekoomen. B
é

7

wn'
n °

10. By de Munmkken was de boosheid nu ook reeds al op het hoog- Maria -

fle gefteegen , va» welkers bedriegeryen , dieveryen , ontucht, afgoode-

rye, en ontattyke andere grouwelen , de boeken ook al vry wel vervult

zvn, weshalven ik hier van niet verder ophaalen zal. Zy zochten ech- si
™*f

ter zich al door de uytvindinge van nieuwe ordens verder üyt te breydcn, otdtnn

en ftaande te houden, wanneer zig toenmaals opdeedcn, voor eerft, de orde

Mmimorum Je/u Maria , dien Francifcns de F'aula , onder Stxtvs de vier-

de , in 't Jaar 14.7+j uytbroeide. (2) De orde der Kluyzenaars, of Hie-

rouymitanen de Fefit lis , welken Gregnrius de twaalfde, en Evgenius de vier-

de , beveiligt hebben. (3) De orde der Dovmmcaanen de Fccnitentia.

(4) De orde S. Maria, of Annunciatarr.m Virginum. Verders, de or-

dens der Barnabiten , Canonicorum regv.larium S-Jujiina van Padua

,

der Montohvetenfen. Item, der Boetdoende vrouwen, of hoeren, diehaa-

re onkuysheid nu moede waaren , en diergelyke ordens meer. (t) Van
den grouwel van dit flag van lieden , zyn by JVolfais ,Fl«cins , Mornaus,

en andere, nochmaals meerder getuygeniflèn en klachten te leezen , als

hier in dit korre verhaal kan gedacht werden. Onder de Regenten zelve Riddrr-

wierd ook , in 't Jaar 1430 , de bekende orde der Ridders van 't Gulde Mies, ilidl'"
*

door den Hertog van Bourgondie, thilippus de goede, eerft ingeftelt , op
v1'"'

dat het nergens aan ydele uytvmdingen mocht onrbreeken. (u) Hoe el-

lendig het verder met de waare keniiiffe Gods geleegen is geweeft, zulks

kan men van zelfs, lïyt de gemelte getuygeniiïen , wel licht bcfluyten.

Wy zullen, in het derde hoofdfluk deeze\ deels , nog eenige Leeraars vin-

den, die begonnen hebben, het op de rechte Godgeleertheid aan te leg-

gen , maar buyten dien, was 'er niets anders ,als loutere duyfternis, blind-

heid, endoolinge, by groote en kleine te vinden. In de voorige eeu- **!&».

wen hebben wy de verderfelijke vruchten der Arijloteli/che IVysbegeerte , lofLpW

en School/che Godgeleertheid, nu reeds al gezien , maar nu kan men die
Scholafti.

noch veel overvloediger en fchrikkelijker vinden. Eenige vervielen op ich=nwo.

deeze lafteringen , dat zy zich met fchaamden Arifloteles booven Chri- AïmocekS

Jiii-s zelfs te zetten, gelijk 'er van eenen , met naame Herman Rifiuch, «„"en™"

itaat. (x) Dat ook eenige, de Ethica van Arifloteles , op den ftoel , in JJ"^"

de plaats van de Bybelfche text, verklaart hebben , is maar al te wel be-

kent. Ook is het gewis, dat veele hem tot een Chriften hebben wilkn

maaken, en zijne zaaligheid, in geheele boeken, beveiligen, (y) lklaa-

X x x x 2 te

(r) Extravag. Commun.L. iit. tit. de reliqu. & vencr. Sancl (r) Platina. Gcncbrardus.

(1) Bzovius. Genebrardus. Platina. Sabcllicus. Volacerranüs &c. («) Alv arcs Gpmefiun Aloy-

llis MartianusdcÜrd. Aur.Vell. (*) Gcncbrardus p 723. Bernh.Luicnburgius. {y) Dalxus.
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J»« mgd- te ftaan , hoe de Profeffooren , en andere , byna niet een enkel woord in

de Godgeleertheid geleert hebben , daar zy Ari/ioteles niet meede in

te pas brachten, (s) En dat een zeeker man hem noch veel beeter

houd, als die kaakelaars van zynen tyd, welke hy noch al voorflimme-

re Sophifien uytmaakt , als Artjtoteles ooit geweeft is. (a) Waar aan zig

billyker wyze de Heedensdaagfche Mancipia Arifiotelis CSlaaven van

Arifioteles') te befpiegelen en te beproeven hebben.

Towee- IIé Het is nu wel bekend, dat de Studiën, op deezen tyd, al ree-

geielrt. delyk wel weeder gezocht en gelieft wierden. Maar , gelyk het gemee-

nelyk gebeurt , daar was ook veel ydelheid , en een groot misbruyk ,

te gelyk met eene voor den dag gekoqmen , en den Antichnft heeft al-

tyd zulke dingen, teegen de waarheid , gebruykt: ja hy is ook al veel

machtiger daar door geworden , als die geene , welke door de

kracht van het vernuft , het Euangelium willen bevorderen
; want

deeze hebben altyd iets onzuyvers en bedorvens daar onder gemengt,
en nooit geen vollen zeegen gehad. Het welke men aan het voorbeeld

van Lutherus zelfs klaar ziet , die door de eenvoudige Duytfche voor-

ftellinge der waarheid , by zyne nnddelbaare kennifTe der Taaien, onge-

lyk meerder voortgang gezien heeft, als alle de andere, welke voor in-

fiauratores, of herfiellers der geleertheid, over al geroemt werden. On-
dertuflchen moet men echter met grooten dank erkennen, dat God toen

ter tyd een heerelyken grond voor de volgende veranderinge in veelen

gelegt heeft, nademaal de Hebreeivwfche en Griekfche taaien weeder be-
Hebreeuw- kent geworden zyn. Want toenmaals zoudeJohannes Capnio, of Reuchlin,
Griekrche de Hebreeuivfche taaie allereerft in Dnytsland weeder ingevoert hebben

,

ReuchS
1

waar over hy ook niet weynig van de Munnikken en Paapen hadde
moeten lyden. Hy hadde die zelfs eerft geleert van een Parysfche God-
geleerde, genaamd Johannes Lapidanns, endaar na van een Rabbyn, qe-

naamt AbdiaBenJacob Spuon, dienhy voor een ieder uureonderwyzens,

meteen goudgulden betaalt hadde. (b) Maar weegens de Griekfche Taa-

ie fchryft Retichlin van zich zelve, dat hy die van de leerlingen van Gre-
gorins Tipherna geleert hadde. En in de voorreede over zyne Hebreewzp-

fche Grammatica gedenkt hy van eenen Andronicus Cantoblaca , te Ba-
zel, zyn Leermeefter. (V) Na hem houd men voor de beroemdfte hier

in, Rudolphus Agricola , wiens wonderbaare vaardigheid in zelfs te lee-

ren en te onderwyzen, een zeeker Man toen ter tyd zeer hooglyk roem-
de, (d)

Lacynfche. i2- Hoe verre het veele in de Latynfche Taaie in deeze eeuwegebragt
hebben, ziet men nu noch, uyt de fchrifcen van Valla , Barbarus , Pe-

Misbruyk rottus, Era/mus, Manutius, en andere. Maar waar by geenzins voorby

te gaan is, hoe de meefte ook zulken dwaasheid begingen , dat zy gee-

ne andere termen, of anders een woordje lyden wilden, dat zy niet voor

goed of Ciceroniaans Latyn erkent hebben. Waar door zy , niet alleen

alles verwierpen , wat daar niet na fmaakte , al was het aan zich zelven noch

zoo goed; maarzy hebben ook geene Bybelfche woorden , naamen , ofzaa-

ken konnen lyden , en de H. Schrift zelfs , weegens haare eenvoudige voor-

draaginge en ongemaakte (lyl-, belacht en veracht. Daar wilde <te beken-

de Lains niet meer Petrus heeten , maar hy noemde zich , uyt groote dwaas-

heyd, Pomponius. Hy wilde daarom geen Grieks leeren, op dnt hy het

Latyn daar meede niet mocht bederven. Hy vierde veel liever de gedag-

tenis van Romulus , als het feeft van Chrijlus , en wat 'er van dierge-

lyke

(i) Erafmus ad Ep.70. Hieronymi. (a) Id.ib. adep. 22. (t) Amama iu Antibarb. p. 197.

(f) Idem §.12. {d) F.Jovius.

ingevocrc.

Griekfche.

mee den
ftyl
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lyke grillen meer waarên. (e) De goddelooze bekenteniflen van Angelus £t

ar

Mn
CD "

Politianus, Petrus Bembns , Aretinus , en andere, van de Bybel zynalte
zeer bekent, en als vruchten van de misbruykte geleertheid aan te zien.

Dog van deeze lieden zal in 't volgende hoofdftuk meerder volgen. Hier
is het ons genoeg , dat \vy zien , hoe ook die dingen deeze eeuwe niet

gelukkig gemaakt hebben. En , alhoewel daar ook noch zoo veele Uni- *«"£!

verjiteyten in deeze tyd opgerecht zyn geworden , zoo is het doch , ten miem

deele uyt de ervaarenheid , en ten deele , uyt de weemoedige klachten

Van huther , en andere, bekent , dat zy aan het Paufdom geen geringe

ftutten , maar aan den loop der waarheid, groote hindernis, hebben toege-

bracht , en teegen de eenvoudige kennifle van Chrifius ,met haare vernuft-

fluytingen en andere ftellingen , als geheele dyken , zich aangezet heb-

ben. Op deezen tyd zyn de navolgende Hooge Schooien opgerecht.

(1) naamelyk, die te Leipzig , in 't Jaar 1409, nademaal de Duytjche* ***5*fc

en andere natiën , by hoopen,weegensdeopgereezeneberoertenstePnzórg-,

hier na toe getrokken waaren. (2) Die te Rojiok, in 't Jaar 1429 , waar Roftok,

heene, van Erjfurt en Leipzig, volkplantingen gebracht wierden , door
dien de Hertog van Mekelenburg , en den Raad aldaar , haar werk daar

van maakten. (3) Die te Leuven in 't Jaar 1427. (4) Die te Griff- Leuven.

walde , in 't Jaar 1457 waar heene al in 't Jaar onzes Heeren 1436 , de Gewald.

Ru/lokfe Umvetjïteyt , ontrent 5 Jaaren te vooren , verlegt was. {5) Die
te Bajel , welke Paus Puts de tweede , in 't Jaar 1460, ftichte. (6) Die

Bafel .

te Ineelflad, in 't Jaar 1470. (7) Die te Tubingen, in 't Taar 14.77, en ]"vMii -

eyndelyk die te rryburg, in t Jaar 1460. Om nu van de andere groote Fryburg.

fchoolen te zwygen. (f)

(e) Lud. Vives. Erafmus ep.ad Deip. (ƒ) Middïndorpius & Chronologi.

HET DERDE HOOFDSTUK.
Van de voornaam/ie Schryvers deeser eeuwe,

§• 1.

WY zien hier de Schryvers maar alleen aan , zoo verre als wy daar Bevorder

uyt den toeftand van de zelve ryden des te beeter konnen vermer- s3ïen
et

ken. Hiertoe nu gehoort, ten deele, het bericht , aangaande de oog-
merken, welke zulke lieden hier in moogen gehad hebben, en ten deele,

die van haaren arbeyd zelfs. Ontrent het eerfte , is aan te merken , dat
zich toen ter tyd veele Groote tot de bevordering devjiudien hebben laa~

ten gebruyken. Ja zodaanig , dat ook zelfs eenige onder de Paufen hier

over haare gedachten lieten gaan , en braave en wakkere mannen aan-

kweekten. Alzoo heeft na Eugemns en Sixtus de vierde , Nicolaus de

'vyfde , de Geleerde door gefchenken daar toe aangemoedigt , dat zy in

't openbaar Vkytig zouden leezen , te huys boeken fchryven , of andere ,

uyt vreemde i aaien overzetten. Hy heeft ook ervaarene mannen naar

andere geweften toegezonden , om aldaar op te zoeken , wat 'er aan-

merken swaardigs voor handen was. (a) Naderhand hebben de Hertoogm
'van Florence , Cofmus en Laureritius , veele onkoften en moeite op dier-

felyke zaaken aangewent, behalven wat de Duytfche Keyzers ,en andere

*otentaaten aanvingen, na dat zy zaagen, dat men eere daar van hadde,
wanneer de Geleerde, in haare boeken , haare Befchutsheeren zoozeer
preezen, en hoog opzetteden. Daar door wierden 'er ook vreemde Na-

Xxxx 3 tien

(a) Platina in Nicolao V.
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jsarMCD. t jen opgewekt , om zich in diergelyke profejjien doorluchtig te maaken.

Daarom kwam ook een zeeker Grieks Edelman, genaamt Mamiel Chry-

Griekfche foloras , op deezen tyd, van Conflantinopolen in Italië , en begon de eer-
uaL

fte de Griekfche taal weeder bekend te maaken , hy las ook opentlyk,

zelfs te Venetië, Florence, en Rome : welken hier na volgden Georgms
Trapezuntius , Iheodorus Gaza, Joh. Argyropilus, DemetriusChalcondy-

las , Befiarion, enCon/lantinus Lafcaris , welke meeft alle goede Gram-
matici waaren, en van welke andere weeder bybragten , wat ze vandeeze

geleerd hadden, (b) Waar by'er dan waarlyk veele flechte en verkeerde

dingen meede onderliepen , aangezien de meefte daar haar brood maar mee-

de zogten te verdienen, door dien zy uyt haar Vaderland, van de Fitr-

ibw,verdreeven waaren, en alzoo, gelyk het dan pleegt toe te gaan, dog
ergens belydenis van wilden doen.

in-tLa. 2. De Latynfche taaie en geleerdheid nu hebben de Italiaanen byzon-

der hoog in top gebragt , op de wyze , gelyk als in het laatfte lid van het

tweede hoofdftuk gemeld is. Onder deeze waaren wel de voornaam-

fte, Laurentius Valla, Candidus Decembrius , Lconardus Arettnus ,Pog-

gins , Brandohnus van Florence, Hermolaus Birbarus, Angelus Politia-

nus , Jo. Picjis , Graaf van Mirandnla , Jo. Baptijla Ignntius, Rudol-

phus Agricola , Marfilms Ficinus , en andere, na deeze tyden. De He-
bJecuwT. breeumjche taaie heeft Joh. Reuchlin , als gezegt is , eerft bekend ge-

maakt, welken hier in gevolgt hebben, Conradns Pellicanns , Joh. For-

Jlerus, Wolfgangus Fabricius Capito , Sebajlmnus Munjlerus , Francifcv.s

Vatablus , Patdus Fagins , en andere , in de volgende eeuwe. In de
in jure. Rechtsgeleertheid , zoo als ze toenmaals bekend was , heeft de weereld,

dewyl zy niets beeters hadde, zich over Bartolus verwondert, enzynen
Leerling Baldus , beneevens Nicolaus Fordamus , Joh. en Alexander de

Imola, gelyk ook de Canonijlen, Nicolaus Panormitanus , FranafcnsZa-
barella, Joh.de Turrecremata, Panlus de Cajfio, Angelus de At et10 , en
meer andere. En hier toe wierden ook aan groore plaatzen vermaarde

Bibi.othe-
^oekzaalen ópgerecht , gelyk als toen ter tyd beroemd geworden zyn,
die te Florence , Rome, Pleydelberg , Weenen, enOffèn, behalvendat'er

in Engeland, en elders , opgekoomen is. Echter behielden die geene
ook haare Philofophifche diltelen , voor welkers mond geen beeter voed-

ci!

° a
'" zei gewalTen was , en de Ezels bleeven by haar eygene zalade , ik Wil

zeggen, dat veele Munnikken , Paapen, en Profeflboren het noch zoo
ftyf en yveng met haare Arijlotelifche Wysbtgeerte en Scholajlyke Godge-
leerdheid hielden , door dien de arme menlchen dat geene noch voor
haar Heemelryk achtten , dat haar in der daad eene helle toebragt, en
geene gezonde gedachten altoos toeliet: en diergelyke waaren 'er nu, by
groote meenigten, in alle landen, die van de haare , als groote Godge-
leerde, ja Godfpraaken geëert wierden: gelyk als daar waaren, Antontns
Parmenfis, Thomas Waldenfis , Nicolaus Dunkelfpuhl , Henricus Heffus ,

Hugo Parifienfis, Leonardus Utmenfis , Nicolaus de Orbellis , Joh. Bono-
nienfis, Joh. ab Indagine ofHagen , Antomus Florentmus, Laurentius , de

Patriarch van Venetië , Nicolaus Cufanus , Panlus Cortejius , Gabriel

Biel, JVerncrus Weflphalus , Angelus de Clavajio , Wilhelmus Textor ,

en zeer veele andere, die meell alle ten uytteriten duyfter en weynig be-

kend zyn.

"fticf' 3- *k za ^ ^an maar eenige weinige Godgeleerde gedenken, daar noch
iets fondamenteels en goeds aan is geweeft, alhoewel zy de weereld noch

veel

(£) Wharton p. go. Dorfdmis de Relig.S. Marcip. i49.Conring.deDipIom.Lindav.p.372
!

Tenzel. Monatl. Unterred. p. 212.
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veel minder aanftaan , als de andere met haare onnutte grillen. De be- J"r

M^
cö'

kendfte daar onder is Thomas van Kempen , een fteedeke in 't Kevlsland Thom«j

geleegen, met den toenaam Mallcolns, of Haamertje: hy heeft zyn ge-
Kcmpis -

heele leeven in 't kloofter van de CanomciRegulares St. Auguftim , Con-

gregationu Wiudjemienfis , aan den berg van St. Agnes , by Siz-ol, door-

gebragt, en hy is eyndelyk Prioor daar in geworden , alwaar hy, in het

jaar 14,7 1, in 't 92
fte

Jaar zynes ouderdoms, eerft overleeden is. Men
fchryft hem in 't gemeen , beneevens 75 Predikatien , en veele andere

fchnfcen, ook het bekende Boekje van de Navolgtnge Chrifii toe, maar fin al-
waar over, onder de Papiften, inzonderheid eenen grooten ftryd ont-

chtAtf'

flaan is. Want de meefte fchryven het weldeezen Thomas toe, en zy be-

wyzen zulks ook met zyn eygen handfchrift , dat hy in 't Jaan.4.41. ge-

eyndigt, en aan hem zelfs toegeé'ygent heeft, gelyk als het ook uyt zy-

nen bekenden godzaaligen zin en eygene maniere van fchryven , wel te

zien is. Dooh andere maaken heel veel zwaarigheid hier in , die ik om
kortheids wille , alhier overfla , want de BenediEiyner Munrukkcn , en

daar onder Conjlmtinus Caëtanus, fchryven het zelve boekje z^njohirt-

ftes GerjenoiGefien, of, gelyk eenige uyt onwettenheid zeggen, aan

Gcrfon toe , maar de Canonici Regulares eenpaariglyk aan deezen

Thomas , voor welken ook de Jefuiten , en onder deeze in openbaar

refchriften, Herwertus Ro(\jveidns en Henr. Sommalws, ftryden. Bey-

de die partyen nu is het maar alleen om de eere te doen. Het is ons

genoeg, dat dit boekje, van de meefte en verftandigfte,altyd zeer hoog
gepreezen en bemind werd. Echter heeft hy zyne teegenfpreekers, gelyk v„wer-

ais alle goede Schryvers diergelyke oordeelen moeten lyden: en dus willen piD£C "

hem niet alleen veele ruuwe gemoederen tot eenen Geeftdryver maaken

,

maar ik weet ook veele voorbeelden , dat Preedikers , licht uyt onwee*

tenheid of goede meeninge, dit boekje kleyn gemaakt, en aan de goe-

de zielen uyt de handen genoomen hebben , uyt voorwendzel, dat ze

daar door maar zwaarmoedig z mden werden , gelyk zy het onverfran-

dig aldus noemen. Daar nochtans Patdus zelfs de menichen , door zy-

n brieven, wel bedroefd maakte, wanneer hetnoodig was. 2 Cor. VII. 8.

Maar rechtfehaapene zielzorgers zouden zich veel eer verheugen, wan-

neer haarc toehoorders maar een weinig tot erkentenis van haar zelven

konden koomen, door dien dit de befte en rechte weg tot Chnftuswaar-

lyk is. Ondertuffchen ontfchuldigen het veele bekende mannen , uyt v«a«di-

allerhande partyen , teegens alle teegenwerpingen , en roemen hier tee-
r

' n

gen ten hoogften , gelyk als het ook billyk is , de gaaven , en zoet-

vloeiende uytdrukkmgen , die God aan deezen Man , wie en waar hy
ook geweeft mag zyn, van de waare weg der zaaligheid gegeeven heeft.

Zy zetten de zwakheeden, welke hem uyt het Pausdom noch hier en

daar aanhangen, ook gaarne aan een zyde. En dat dit boekje ontailyke

liefhebbers gevonden heeft, zulks ziet men ook uyt zoo veele drukken,

die men , by na zonder getal , hier van heeft. Ik laate ifaan , dat het

zoo dikmaals in 't Engels , Frans, Spaans, Italiaans, Neederduyts, Bo-

heems, Bungaars i ja in de Turkze en Arabize taaie overgezet , en dat

het ook van de Lutherfche Godgeleerde in 't Duyts gefteld is. Een van

deeze noemd hem den aller-Chriftelykften en hoogberoemften Leeraar :

van welken Bellarmmus recht wel geoordeeld heeft , dat dit zyn werk
het nutfte, en van rechtsweegen in alle de Kerken , met aller toeftem-

minge,

(c) Bellarminus de Scr. p.387. Bzoviüs A. 1471. n. 21. Rofweidus. Summalius In Editioni-

bus. Hottingerus H. E. p.72. Voëtius Inaug. Paradox. 2. ad Corol. Praót. de Exerc. Piet. qu. 8.

p.8. Proleg.jo. Olearius Annot.Bibl. p. 48.

£ ! "&e>
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jsïrMCD. minge , aangenoomen is. (dj De geleerde Profeffor >Gisb. Voethis ,fpreekt

aldus van het boekje van Thomas o- Kempis , van de Navolgmge ChrijH»

het welke, volgens den beften druk > aldus eyndigt : (Beftiert my door

den weg des vreedes in het Vaderland der eeuwige klaarheid') Het begrypt

geene Paapfe leere altoos , maar eene waare en innerlyke oeffeninge der God-

zaaligheid en aandagt. Ja dat meer is , ik zoude wel derven zeggen , dat

tk s na de H. Schrift , nooit iets eenvoudigers , kragtigers , noch Goddely-

kers , gezien heb , eenige weynige kleymgheeden uytgenoomen. Waar by
ik het ook gaarne laate beruften, en maar aan een ieder Leezer den Geeft

der beproevinge toewenfche, om te zien, wat hem op het louterde en

lichtfte totChriftus kan voeren.

Keyfers- 4. Verders gehoort ook onder deTheologi PraEiici > JohanGeyler Kei-
berg.

fersberg, een Preediker te Straatsburg^ ontrent het Jaar 1470, uyt wiens

fchriften , byzonder het Schip der zotheid en boete , veele getuygeniiïen

der waarheid pleegen bygebragt te werden. Maar hy moet al zeer vry

en ftout gefprooken hebben , door dien hy, by voorbeeld, op denPree-
dikftoel, de zwart gekleedde Munnikken den Duyvel, en de witte zyn
moeder, de Francijcaanen dieven , weëgens haare ftnkken , en narren,

weegens haare gefchoorene kruynen , geheeten heeft. Zyne Predika-

tien, en andere fchriften, zyn meeft te Straatsburg uytgegeeven. (Y)
joh_de Ook Joh.de Wefalia , een Preediker te IVorms^ die weegens zyne beken-

tenis, van de 'lnquifitie te fForms, als een ketter, verworpen wierd. (f)

nus
P
.'

ltta" Johannes Capififanus heeft, in zyn gezandfchap in Duytsland 3 zeertee-

gens het goddelooze leeven geyvert, gepreedikt, en opentlyk de lieden

de kaarten, dobbelfteenen en andere ydelheeden , ontnoomen en ver-

brand, (g) Zyne fchriften , die al zeer op de praftyke gaan , zyn noch
niet alle uytgekoomen, moogelyk om dat zy de Catholyken niet aanftaan.

Van Savonarola zal onder de ketters nog nader gedacht werden. Hier

Theologe, toe gehoort licht ook de Schryver van de Duytfche Theologie , daar ook
zoo veel twift over is geweeft. Alhoewel eenige drukken den Schryver

van dit Boekje noch al veel ouder ftellen te zyn , naamelyk , Johannes
Theophilus , een Prie/ler en Cuftos van de Duytfche orde te Frankfurt.

Zommige weeder willen Taulerus , en andere , doch zonder grond ,

Schwenkfeld tot een Schryver van dit boekje maaken. Het boekje zelfs

v3nui- heeft Lutherus uytgegeeven, en in eene voorreede , het ongemeen hoog

geptëeZ"n." gepreezen. Waar over eenige niet heel wel op hem te vreeden zyn, en
hem wel van onverftand zouden willen befchuldigen. (h) Maar dit al-

les niet teegenftaande , zoo is de zin van Luther hier ontrent klaar ge-

noeg , die iets van de kracht van dit boekje geftnaakt , en om die reede

de uyrgeevinge deszelfs met voordagt heeft bevordert , zoo dat daar nu
geen bewimpelen, of eenige omweegen meer van gelden. Ziet de oudfte

druk van 't jaar 15 18. te Leipzig.

6«ron. 5. Na deeze Schryver nu is genoegzaam bekend Johannes Gerfon^ an-

ders genaamd Chariier, die van weegen zyne oprechte fchriften en daa-

den Doffor Chriftiamjfimus is bygenaamd geworden. Hy is ontrent 't Jaar

onzes Heeren 1404 , Canceher te Parys geweeft, en heeft in het byleg-

gen van veele groote ftrydigheeden , grooten zeegen , en ook van wee-

gen de Reformatie der Kerken, veel zorge en moeyte gehad. Gelyk als

hy dan ook op het Concilium te Conftantz,a\s Franfehen Afgezant ,
groo-

ten ernft getoont heeft , en wel uytdrukkelyk, in een eygen fchrift , be-

weezen

(d) Hildebrand.de arte bene moriendi p. 9. (e) Urfpergenfis Paralip. p. 434. Catal Teft.

Ver. p. S96. (f) Urfpergent'. 1. c. p. 419. (g) Idem & Bzovius. (h) Hornbekius fumma
Controv. p. 109.
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weezen heeft, dat de Kerke heel wel zonder Paus konde zyn. Nader- £"Mp

CD '

hand geraakte hy met andere in ftryd , zoo dat hy, weegens de beroerte

te Parys, in Lions zyn leeven moeft doorbrengen , en aldaar ook in 't

Jaar i429.fturf. Waar by aanmerkelyk is, dat hy kort voor zyn eynde,

aan zyne Catechifmus-leerlwgen , een gebeedcke voor zich zelfs geleerd

heeft , en op zyn graf deeze woorden laaten zetten , die hy altyd in 't preedi-

ken pleeg te herhaalen : Doet boete , en gelooft aan het Euangelwm. Zyne zynè,

fchriften handelen , tert deele , van allerhande kerkelyke zaaken , zoo
fchnfteri '

als het die tyden vereifcht hebben , en daar in veele heylzaame raadgee-

vingen zyn. Ten dcele zyn het veele Sermoenen of Predikatien , van
zeer fijne doffen , en ten deele handelen zy van de praclyke der Godge-
leertheid, gelyk als zyne drie boeken van de 10 Gebooden, van de be-

kentenis der zonden, en fterf-konft , van 't onderfcheyd der boosheyd
en zwakheids-zonden , van de middelen teegen de weeder herhaalde

zonden, van de verftokkinge des herten , van de beftraffinge zyneseeven-

naaften, van de kleyne, hoe men haar tot Chriftus zal brengen, en zeer

veele andere Tractaaten, waar van het Rrgijier alleen een gantfchvelvol

maakt. Verders is zyne opregtheid niet hoog genoeg te pryzen , des-

weegen men hem ook teegen de Rooms Catholyken , zeer dikmaals by-

brengt j maar in de Hiftorien heeft hy weynig grond of ervaarenheyd

gehad.

6. De boovengemelde Nicolaus de Clertiangiis heeft, onderde Paufen Nic.de,

groote ampten bedient, en zich eyndelyk , in zyn hutje , tot de ftilte
güT"

begeeven, daar hy ook, ontrent het Jaar 14,16, zeer beroemt geworden
is. Beneevens het boek, van de bedurvene toefiand der kerken , heeft men
ook van hem de volgende (1} eene klachte over de ellende der kerken

,

bydefcheuringe. (2) Vanden val,enweederbrenginge der gerechtigheid.

(3) Van de vrugt der eenzaamheid. (4) Van de nuttigheid der teegenfpoe-

den. (5) Van de Praluaten, die de Simonie dryven. (6) Dat men geen nieu-
.

we feefien behoorde in te Hellen. (7) Dat men, zoo wel met het lichaam

alshetherte, uyt Babel vlieden moet. (8) Vanden Antichrifl , en an-

dere Troblaaten meer. Waar uyt men de groote oprechtheid en den ernft

van deezen man, in zyne arbeid, genoegzaam zien kan: gelyk hy dan

zoo wel de Regenten, als Munnikken en Paapen , geweldig aangegree-

pen, en zoo fcherp, en met zoo grooten nadruk, als iemand, het ver-

derf voorgeftelt heeft. Men telt ook onder de yverige predikers van die

tyden , Vmcentius Ferrerius , die ontrent het Jaar van Chriftus 1414, Kermis.

Biechtvader van Paus BenediEius de dertiende geweeft is,teegens den wel-

ken hy daar na op het Concilium van Confiantz zelfs ge [treeden, en byna
door gantfeh Europa gereyft , en gepredikt heeft. Zyne fchriften han-

delen van het verval der Geeftelyken leevens , der Kerkendienllen , en

des catholyken leevens , van de tweederhande toekomfte des Antichrifls ,

van het geeftelyke leeven , of van de innerlyke menfehen , als ook , van zom-
mige tjd-p) edikatien. Dat 'er nu iets byzonders en buyten gewoons in dien

man geweeft is, zulks bl ykt by na uyt de veelvuldige verhaalingen, daar dooi?

men hem zoo veele en groote wonderwerken roeeygent , alleen dat het,

door menfchelyk verdichtzel en bygeloove verdonkert geworden is. On-
trent het Jaar 1434, heeft ook geleeft de bekende Bybelfche uytlegger,

Mphonjus Toftatus , eerft een Profejfor , en daar na Biffchop vzndbiilene, ToftatU ;,

welken zyne eygene landslieden , de Spanjaarts met deeze lof-fpreuke

verheffen :

Bic Jlupor efimundi ,qm fcibile difcutit omne.

Hy is een wonderwerk geweeft , die alles geweeten heeft. Booven de

I.Deel. Yyyy grü°-
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groote boeken, die men van hem gedrukt heefc , zouden 'er noch wel

400 andere boeken op zee gebleeven zyn , die men in druk wilde bren-

gen , waar door de weereld van een groore laft onilaft is geworden.

7. Dionyfius van Rickel is ook een 'Tbeologus Practicus geweeft, on-

trent het Jaar Chrifti 1450 , en hy is, weegens zyne hooge veclichtinge,

Doffor Ecftaticus , of een opgetrokken Leeraar, genaam t geweeft , hy zou-

de ook, in zyn leeven, heel godzaalig , en met opënbaaringen zeer be-

gaaft geweeft zyn. (/) Zyne uytleggmgen over den gantfehen Bybel maa-

ken wel zeeven Jlukken uyt, neevens welke men noemt, de verklaannge

over Dionyfius Areopagita-, twee boeken , van lutChriltelyke leeven, een

bock , van het byzoridere gerechte der ziele , ontfteekinge der Goddely-
ke liefde, van de fmalle weg ter zaaligheid, fpiegel der wieereldfchemen-

fchen , van de bron des lichts en weg des leevens, fpiegel van eenzaalig

en een menlchelyk leeven, van de bekeeringe eenes zondaars, van de m-
zettinge j van het verval en reformatie , in alle ftanden en ordeningen ; waar
uyt men zyn goed oogmerk genoeg kan zien. Men telt ook onder de

Harphius. Myftike Godgeleerde , Henricus Harphius , een Neederlander , en Guar-
diaan te Mechelen , ontrent het Jaar Chrifti 1460, wiens goede leerweg,

en andere gaaven, in deeze maniere vanleeren, zeer gepreezen werd. (k)

Hy heeft nagelaaten , drie boeken van de Myfiike Godgeleertheid, waar
van hy het eerfte boek een Bruilofts-lied noemt, het tweede, eeneguldene
aanvoeringe der befchowjvende ,en het derde, £r/e», of het Paradys van de
zelve. Veel daar in mag den Paus wel niet aangeftaan hebben , om dat

hy het van de voorgegeeve doolingen heeft laaten zuyveren en alzoo ver-

minkt uytgegeeven : gelyk als het in 't gemeen met zulke dingen toe-

gaat, die aan de weereld maar een doorn in de oogen zyn. Na deeze
heeft men ook van hem een fpiegel der volkoomenheid ^dvicfzaamenfpraa-
kenvanbet volmaakte leeven, eneenboekvan de driederbande toekomfle van
Chrijtus. Op deeze tyd is ook eene vrouwe , genaamt Catharina van Bou-
lunje , ontrent het Jaar van Chriftus 1438, bekent geworden, van welke
een boek van de opënbaaringen , aan haar gefchied, nu noch in weezen is,

maar dat, van de Papiften , volgens haarc gewoonte , door haar byge-
loove t'eenemaal bedurven is: zy is anders eene Konne , van de orde van
S. Clara geweeft, en de Paufen , Clemens de VU en VIII , hebben haar

in haar Martelaars-boek geftelt, en eerwaardig gemaakt. Onder de Hvs-
fiten nu waaren ook bekent , Petrus Drefdenfis , of van Drefden , en Ja-
cobus, of Jacobellus, die naar Praag toe kwaamen , en aldaar aanvingen

van de beyderleye geftalte in 't Avondmaal, als men het noemt, opent-
lyk te leeren. Aan den eerften word het gezang toegefchreeven , Indulci

jubiloy waar door hy , met manieren , de Duytjche liederen in de kerken
wilde invoeren , nademaal de Paus alles in 't Latyn gemaakt hadde.

Van deezen Petrus handel djacobus 'Tbomafius in 't breede, in eene rede-

neeringe.

8. Dit waaren dan de Godgeleerde , voor zoo veel ze noch iets bee-

ters, als de andere School-leeraars, nagelaaten hebben. Nu zullen wy
de Griekfcbe Schryvers eens kortelyk gaan overlcopen , zoo veel 'er van

haar noch iets aanmerkens waardig gefchreeven hebben. Georgws Codi-

nus Curopalates , heeft kort na de veroveringe van Conjlantmopolen een

boek van de zelve Keyzers gefchreeven. Defgelyks ook noch een an-

der, van den oorfprong van deeze ftad, een van de ampten, en beamp-
ten der kerken en van 't Hof te Conjiantinopoicu , gelyk ook eenige tra-

cfaatjes , van de gebouwen , colomnen , beelden , en diergelyke zaaken

,

aldaar.

(»') Tmhcmius p. 175. de Scr. Eccl. (k) Bona de Pfalmod. in Notit. Auö.

Catharina
Bononicn.
Ci.

Fecrus

Drefdenfis

Jscobus
Mifnenfis.

G Codi-
ÜUL.
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aldaar. Georgius Scholarius , of Gennadius , wierdook, na de inncemin- J"r MeD

ge van Conjïantmopolen , van de Turken tot Patriarch gemaakt , doch Gron?diu«

hier na leydde hy dit ampt zelfs needer , hield het zeer met de Rooms-
Schohriu5,

gezinde , en fchreef eenige vertoogen , by allerhande geleegenheeden ,

gelyk ook eene geloofs-bekentenifle aan de Jurken , en zommige andere
kleyne traófaatjes. Joh. Argyropulus was een balling in ltalien y alwaar ArgyroP *.-

Cojmus de Medicis zyn Befclmts-heer was , aan den welken hy ook een
'ui-

boek, van het uytgaan van den H. Geeft , gefchreeven heeft , als ook.,

zommige uytleggingen over den Afgod der meefte geleerde van die tyd,

Ariftoteles; hy zoude een verzoope, weiluftig en ftout man geweeftzyn,
en nochtans heeft hy ondernoomen, om van den H. Geeft veel te kaake-

len, en te reden-twiften , maar, gelyk als alle zulke fchoone Godgeleer-

den pleegen, met flechten nadruk. Dncas, ook een Conjlantinopolitaner, D""s.

en, na de veroveringe van zyn vaderland , een balling , op het Eyland
Lesbos, heeft de Byzantynfche hiJtorien y van 't Jaar 134.1 af, tot op het

Jaar 1462 toe, gefchreeven.

9. Georgius Trapezuntius , een geleert man , heeft in Italië, met groo- Trapezun-

ten toeloop, de Griekfche taaie , in de Hooge Schooien , geleert > Eyn-
tIUS '

delyk heeft hy, na een brandende koorts, alles op een maal zoo volkoo-

men vergeeten, dat hy zelfs niet meer leezen noch fchryven konde , en
is zoo ook in 't Jaar 1486 gefturven. Deeze heeft ook al een boek van
den H. Geeft gefchreeven, als ook, veele fchoolzaaken , van de Logica,

Rhetorica , enz. hy heeft ook byzonder veel arbeyd gedaan, met het over-

zetten van veele oude Schryvers, als van BafiUus , Cyrülus , Gregorius 3

Chryfoftomus , en Eufebius. Alhoewel hy , daar in eene groote vryheyd
gebruykt, en in de overzettingen, naar zyn eyge welgevallen, veel uyt-

gelaaten , ingevoegt, en ook verandert heeft, waar over de Geleerde

hem ook gantfch niet vertrouwen. Georgius Gemijtus weegens zynegroo- Gemijte,

te neyginge tot Plato , Pletho genaamt , welken daarom de Grieken niet

zeerpryzen, en ook eenige j als de genoemde Trapezuntius , vooreen
Heyden uytmaaken. Hy heeft drie boeken van de Griekfche daaden na

de flag by Mantmea gefchreeven , gelyk ook een boek , van het onder-
fcheyd der Wysbegeerte van Arijloteles , en die van Plato , en een boek
van de deugden. Syhe/ler Sguropolus , was met den Patriarch van Con- sguwpo-

Jlantmopolen , op het Concihum te Florence , daar hy de Grieken , die de
lus '

Latynen wat wilden vleijen, veel moeite maakte. Hy fchreef zelfs ook
daar na die beroemde Hiftone van het zelve concilium , het welk hy een
valfche vereeniginge noemde. Teegen welk Synodus, Georgius Schola-

rius toen ter tyd ook een eyge Syntagma gefchreeven heeft , gelyk ook
Marcus Evgemcus , twee zendbrieven. Bejfarion, eerft Aartsbiffchop van Bcffiriön.

Nicaa ,was ook meede te Florence , doch hytrad eyndelyk aan de Latyn-
fche zyde over, en vleyde den Paus ongemeen zeer , waar over hem de
Grieken weeder niet lyden mochten. Hier door wierd hy ook te Rome
Cardinaal, en Biffchop van Tufculum, en hy nam veele gewichtige din-

gen by der hand, tot dat hy in 't Jaar 1472 ftierf. Hy heeft eene groo-

te meenigte van Griekfche boeken in Italië gebracht, en zyne Bibliotheeke

aan de Venetiaanen gemaakt. Zyne fchriften beftaan wel meeft in eenige

zendbrieven , in de verdeediginge van Plato, en het boek van 't Avond-
maal. Georgius Phranza heeft de Byzantynfche Hijlorie in vier boeken rhrar.^.

befchreeven , van 't Jaar 1260 af tot 1476 toe, waar na hy ten laatften,

na veele onluften in 't kloofter gegaan is.

10. Eyndelyk zullen wy nu, met weynige woorden , de overige Hi-
ftorie Schryvers , en Philologi van deeze eeuwe gaan noemen. Gobeli-

Y y y y 2 mts



724. KERKELYKE XK Bock

J"md
CD

' nus P*rfona > uy c Weftphaalen, eerfl: te Paderborn een Officialis , en daar
PeiBraa', na, Domdeeken te Bileveld, ontrent het Jaar van Chriftus 1418, fchreef

eene Chronyke, onder den tytcl van Cojmodromium, tot op dit Jaar toe,

met eene naaukeurige vlyt en oordeel , den welken Cranzius ook al dik-

maals gebruykt heeft, fchoon hy hem niet noemt. (I) Leonardus Are-
*,ririnus. tintts , een Italiaan , en geleerd man , heeft veele hiftorifche zaaken na-

gelaaten, gelyk als de 12 boeken van de Florentynfche Hiftorien, andere,

van de Italiaanfche gefchicdemjjen zyner tyden , vier boeken van de Got-
tifche oorloogen , die hy ook , onder zynen naam , in 't Latyn heeft uyt-

gegeeven , fchoon ze van Procopius zyn : item , drie boeken van de Pu~
mjche oorlog, die hy uyt Polybins genoomen heeft. Joh. FrancifcusPog-

roggius. gius , Brandolinus , van Florence , heeft ook acht boeken van de Floren-

tynfche gefchiedemjfen , van Indie , van,de dood van Hicronymus Pragen-
Engeihu. fis, en andere kleynder zaaken , nagelaaten. Theodorus Engelhufius , een

Kanunnik te Hildesheim, ontrent het Jaar van Chriftus 142 o, heeft eene
algemeene Chronyke, tot op dit Jaar toe, gefchreeven, zoo goed als 'er,

Niderus. toenmaals een zyn koft. Johannes Nider , een vermaart man op het Ba-
zelfche Conalium , heeft een t'zaamenfpraak,die hy Pomncarium noemt

,

gefchreeven, die vol van Duytfche Hiftorien is. Insgelyks ook 3 boe-
ken van de reformatie der Geeftelyke , van de 10 gebooden en andere
zaaken. Waar in hy ook, volgens den aart van die tyden dikmaalszeer
eenzydig oordeelt , door dien hy als een Inquifitor haretica pravitatis >

uiondus. aan de gewaande ketters niet het geringde fchenken wil. Flavius Blondus
*van Forlii, heeft ontrent het midden deezer eeuwe, de bekende Decades
van de Roomfche gefchiedeniflen , van 't Jaar 1410 af, tot 1440 toe,

befchreeven : ook zeeven boeken van Italië , een boek van den oor-

fprong der Venetiaanen , en haare gefchiedeniflen , 10 boeken van de
Roomfche zeegepraalingen , en drie, van de weederoprechtinge der ftad

Rome.

vaiij, 11. Laurentius Valla , Doctor Theologia en Lateranenfis Canomcus *

heet wel een geleerd Man te zyn , maar hy was daar by zoo uyttermaa-
ten eygenzinnig, dat hem niets aanftond, dat niet, na zynen zin, met
fchoon Latyn voorgedraagen was. Ondertuflchen heeft hy zyn heete

' drift daar toe aangewend , dat hy de dwaasheeden en grouwelen der
Munnikken en Paapenheel fcherp doorgeftreeken heeft, maar waar over
hy ook by na verbrand geworden was, by aldien hem zyn befchutsheer,

Alphonfus devyfde , Kooning van Arragon , niet befchermt hadde , die

doch niet beletten konde , dat de Paapen hem niet opentlyk op de
markt met roeden lieten geeflelen. Onder zyne boeken zyn de bekend-
fte, de 5 boeken van de Cierhjkheeden der Latynfche taaie , de reede over
de verdichte gifte van Conflantmus , de verantwoordinge teegens zyne
lafteraars, de aanteekeningen over het Nieuwe Tejiament, de drie boeken
der gefchiedeniflen van Ferdmandus , gelyk ook veele School-boeken en

Amom- ftryd-fchriften. Antoninus van Florence , Aartsbiffthop van Napels, had-
de een grooten waan van geleertheid en vroomheid by alle , en fturf in

't Jaar 1459. Men heeft van hemde Chronyke, van 't begin van de wee-
reldaf, tot het Jaar 145 9. toe, in drie deelen , neevens zommige Theo-

jeiimj logifche zaaken. ayEneas Sylvius, hier na Pms de tweede genaamd , de
yvIU1

' bekende Paus, heeft de Boheemfche hiftorien, als ook de gefchiedeniflen

van het Bafelfche Concilium , een uyttrekzel der Hiftorie van Blondus , de
weereld befchryvinge, en meer andere dingen , befchreeven , als ook,
over de 300 brieven, waar uyt heel veel tot de Hiftorien van dezelve

tyd
(/) Voffius de Hifi. Lat. ui. c. 3.
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tyd dienen kan. Hermolaus Barbarvs , een Venetiaans Patritkts , een 1"\™CIX

zeer geleert en ervaare man, dien Erafmus niet genoeg pryzen kan, was Latbaius-

Patriarch van Aquileja , hy heeft veel in de Philologie gefchreeven , en

de Griekfe Schryvers overgezet, gelyk ook eenige Theologifchezaaken.

Hy fturf eerft in't Jaar 1494. na dat hy van de Venetiaanen uytgeftooten

zynde, te Rome ellendiglyk geleeft hadde.

12. Marfilms Ficinus van Florence , een Clicns of fchursgenoot van Fidmö.

dezelve Hertogen, was een liefhebber der Platomfche IVysbegeerte , waar

door hy de werken van Plato ook overzette , na dat hy zag , hoe men
alleen maar op Ariftoteles alzins verflingert was. Hy mag , volgens de
gewoonte der verkeerde Geleerde, wel weynig van het Chriftendom ge-

weeten , of gehouden hebben , tot dat hy de Predikatien van Savana-

rola gehoort hadde , en daar door zoo geraakt geworden is , dat hy eindelyk

zyn leeven noch t'eenemaal verandert , en hem opentlyk , in een fchrift

,

verdeedigt heeft, tot dat hy, in't jaar 1499 , gefturven is: als wanneer
hy hier na aan een zeeker vriend zou verfcheenen zyn , dien hy het by
zyn leeven toegezegt , en hem van der zielen onfterffelykheid verzee-

feert hadde. Waar uyt men wel ziet , wat 'er voor fchoone Chriftenen

toenmaals geweeft zyn: van deeze onfterffelykheid der zielen nu, en

van de zaaligheid heeft hy 18 boeken gefchreeven, verders een boek van

de Chriftelyke Godsdienft, zyne verantwoordinge , en andere fchriften,

na den zin van Plato , als ook veele overzettingen der Griekfche onhey-

lige Schryvers, beneevens die van Dionyjins Areopagita. Joh. Picns ,
Pküi -

Graaf van Mirandula, een ervaare man in de Latynfche , Griekfche, He-
breenfche , Chaldeeitfche en Arabifche taaien , gelyk ook in andere wee-
tenfchappen, is op het eynde van deeze eeuwe zeer beroemt geweeft ,

maar hy was ook met eene aan veele nydige , een doorn in de oogen ,

nademaal hy fcherp aangevangen heeft te woorden-twiften. Eyndelyk
heeft hy zich alleen op de oeffeninge der Godzaaligheid gelegt, en alle

zyne goederen uytgedecld. Zyne werken beftaan in twaalf boeken van

zyne verantwoordinge , in zeeven boeken van de zes dag-werken , in

zendbrieven en verzen. zyElius Antonins Nebrijfenjïs , een Spanjaart, Amonius

heeft Critica §najtiones over den Bybel , de Hiftorien van Kooning &. "
'

Ferdinandus , en veele andere boeken , als een Lexicon , verklaaringe der

Schryvers, en diergelyke andere fchriften , nagelaaten. IVernerns Rol- RoMnk.

wink uyt JVefiphaalcn , een Carthuyzer Murimk , is de Schryver van de

Fafciculns temporis , of van de algemeene Chronyke , die tot het Jaar

1474 toe gaat, en van Joannes Lintnrius , een Friefter in Voigtland,

tot het Jaar 151410e, vervolgt is. Johannes Trithemius , een Abt 'm Trith«-

't Spanheimfche Kloofter, en daar na te ïVurtzburgy alwaar hy, in 't Jaar
°

15 19 , gefturven is. Deeze Man heeft in de hiftorien en andere geleert-

heyd, zeer veel gedaan, en hy is, weegens zyne nieuwsgierigheid, voor

een toovenaar gehouden geweeft, waar over hy zich ook zeer beklaagt,

en waar van andere hem grondelyk verdeedigt hebben. Zyne bekendfte

en meeft geachtfte fchriften , zyn de uyttrekkinge van de Franfche Chro-
nyke, van n89Jaaren, het Regiller der beroemde Mannen in Duyts-

latid , en een ander van de Kerkelyke Schryvers , de Chronyke van 't

Kloofter Hirfchau , en een ander van het Spanheimfe Kloojle

r

, noch een boek
van het Wurtzburgze S.Jacobi Majoris: 4 boeken van de beroemde lie-

den des Benediciyner ordens , 6 boeken van de Polygraphie , en een van

de Steganographie , ook veele andere Godgeleerde en Kloofter fchrif-

ten.

13. Matthias Palmerius heeft de Chronyke van de andere Matihaus Wan

Yyyy 3 PaU
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' PthwriM van ' c Jaar *449 af> tot I 4,Sl toe

'
vervolgt. Henricns Bebe-

Z•beiius. /wij , een Svuaab , en Profeffor te lubingen , heeft allerhande poétifche , en

fchool-zaaken , gefchreeven , inzonderheyd van de Duytfche Oudbeeden.
Sabdiicus. Marcus Antomus Coccius Sabellicus , een Italiaan, was, in 't laatfte £f/l

fanons Bibliothecaruis ; hy heeft de bekende Enneades, cf Rhapfodiaóet

Hiftorien van den aanvang des weerelds af, tot op het Jaar Chnlli 1504,

toe, gefchreeven. Als ook 33 boeken van de Venetiaanfche Hiftorien >

Gaguimis. drie boeken van die ftad zelfs, en veele fchool boeken. Roberdis Gagui-

nus heeft meeft te Parys gekeft , en over de koninglyke Bibliotheeke het

opzicht gehad. Zyne fchnfren zyn, de Franfche Annales in elf boeken
vimphe- tot op het Jaar 1500 toe, neevens eenige gedichten. Jacobus IVimphe-

hngitts van Schletjlad uyt der Elfas, was eerlt een prediker te ^/wn^daar
na las hy over de Kerkelyke Schryvers te Heydelberg , en hy trok veele

goede lieden op, kreeg met de Munnikken, over haare misbruyken, een

itryd, en fturf eerft in 't Jaar 1528. Van hem zyn noch in weezen de
léevens befchryvingen der Biffchoppen van Straatsburg, en andere , een

kort begrip van de Keyzers, en Hiftorien van Duytsland , degravatmna
der Duytfche natie teegen de Roomfche flocl , en veele orationes en po'ema-

j. ponta- ta. Joh. Jovianus Pontanus , een Italiaan , was een fcherp man , die

zich, door zyne harde manieren van fchryven , veele vyanden gemaakt
heeft. Neevens zyne andere zeedekundige , poétifche , als ook tivi/t en

fchool-boeken , heeft men, zyne 6 boeken van de Napelfche oorlogen. Joh.
Kauciems. Nauclerus , of Vergehaus , was een Swaab , en de eerfte Retior te Tubingem

die veele wakkere lieden opgetrokken , en de bekende algemeene Chro-
nyke, tot op het Jaar van 1500 toe gefchreeven heeft , die andere wee-

Rcuchii- der tot op het Jaar 1544, toe vervolgt hebben. Eyndelykisjoannes Reuch-
hnus , of Capnio, waar van nu al eenige reyzen is gemeld, in 't Jaar 14.54,

gebooren, en hy heeft weegens zynen ernft , in de weeder oprechtinge

der goede taaien en weetenfchappen , met de luye Munnikken , grooten
ftryd gehad, en veel van haar moeten verdraagen. Waar by hem Eraf-
tnus en Ulricus ab Hutten, trouwelyk gehulpen hebben , terwyle hy zelfs

ondertuflchen zyne weederfpreekers , in de bekende Epiftola obfcurorum

'virorum zeer te fchande gemaakt heeft. Eyndelyk heeft hy, ontrent de
aangaande reformatie van Luther , te Ingoljiad de Taaien geleert , en is

eerftin 't Jaar van 15 21 gefturven. Zyne fchriften zyn , de 3 boeken
van de Cabalifiifche konft , drie boeken de verbo mirifico , of, van de ge-

heymniffen der Philofophie , zyne verdeediginge teegens zyne lafteraars',

en de Hebreenfche Grammatica , en Lexica. Ziet verders van hem, zyne
nieuwe uytgegeevene leevens befchryvinge.

HET VIERDE HOOFDSTUK.
Van de Concilien dcezer Eeuwe.

§• 1.

NAdemaal zich ontrent deezen tyd, veele fcheuringen, en andere itry-

digheeden opgedaan hebben , zoo zyn daar ook zeer veele Syno-
den uyt ontdaan , om dat de menfchen haare geruftheyd en ontfchuldi-

ginge daar nog al in zochten. Want, op deeze wyze ontdekte een zee-

ker man toen ter tyd de gemeene waan , zeggende : wanneer 'er dikmaals

Conciliagehoitdenwerden , zoogaat het in degeheele weereldwel. (a) Alwaar
hy

(a) Antiquitates Fuldcnfes 1. 11. c. 4. ap. Piftorium.

nus
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hy den Leezer wil wys maaken , dat de Kerk nu was gereformeert, na
t

T"r
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dat die beyde Synoden , te Conftantz en te Bazel , afgedaan waaren.
Welkers rechte teegendeel wy nu reeds al gezien hebben. Zoo werden 'er

nu , in deeze eeuwe , ongemeen veel byzondere Synoden getelt , maar
die ik alhier nu alle moet overflaan , door dien de groote zich naauwe-
lyks in de engte deezer Hiftpne willen laaten influyten. Al ftraks in 't

begin, by de booven gedachte fcheuringe , in 't Jaar 1+09 beriepen de Syaodi.

Cardinaalen, teegen den Paus, dog met verwilligmge van de meeftePo-
tentaaten, een Concilium xc Pifa by een, waarmeede de Roomfche Stoel iirA

hier na gantfch niet te vreede wilde zyn , en ook de acia zelfs liet on-

derdrukken, maar welke de Franfche gemeen gemaakt hebben. Op dit

Concilium nu wierden beyde de Paufen , Benediclvis de twaalfde en Gre-
gorius de twaalfde , afgezet, als ketters en booswichten , gelyk als zy in

het decretum werden genaamt , (b) en hier teegen wierd Alexander de

i-yfde beveiligt, (Y) Doch deeze Paus toonde al terftont zyne argliftig- Bc,tt2<:1

heeden , door dien de reformatie der Kerken hem ongeleegen kwam. m" 'l

°r'

Daarom belette hy ook dat groote hoofdwerk , het welke de Cardinaa-

len toen ter tyd voorgenoomen , en, in de zeftiende zittinge , vaft be-

flooten hadden, en hy verlchoof die reformatie tot op een ander Conci-

lium , op welke wyze ook alle de heylzaame aanflaagen gemeenelyk hier

over, door de argliftige Geeftelykheid, tot waater geworden, en te niet

gegaan zyn.

2. Na deezen, als de andere booven gedachte fcheuringe nogduurde,
heeft de Paus Johannes de drie-en.-twmtigfte , in 't Jaar 141 3 , een ander

Concilium naar Covfiantz uytgefchreeven, het welke ook in 't Jaar 14.14, Tecon-

in November aanging, en ontrent de vierde half Jaaren,naamentlyk,tot

in April des I4,i8 de
Jaars, geduurd heeft. Dog de Paus deed het recht

teegens zynen zin, en maar alleen, om dat de Keyzer Sigifmundus , en
andere , zoo hart daar op drongen. Want hy merkte wel , dat het op J,"^

n0

hem gemunt was , en dat hy daar by wel het meefte verliezen zoude, haan»

Want al in 't begin moeft hy zweeren , dat hy , zoo wel als de teegen-

Pavfen de Panfelijke ftoel zoude verlaaten. (jf) Daar op wierd verkon-

digt, dat de Paus, dat Concilium , nog anchaften , nog ergens anders '

heen konde verleggen , tot dat deeze fcheuringe t'eenemaal afgedaan wierd.

Diergelyke befluyten nu wierden 'er, teegen des Paus geweld , meer af-

gekondigd, (e) Ln dit heete het eerfte inzicht van 't Concilium te zyn,
namentlyk dat het Schifma afgedaan, alle de Paufen te gelyk afgezet, en

alles eenpaariglyk weeder beilooten zoude werden , tot dat 'er eyndelyk

eenen nieuwen Paus, Martinus de vyfde , gemaakt wierd. ff) Het ande-

re oogmerk was, de verheffinge der Concilien ,en haar macht, booven den
Paus, die de Concilien ook in geloofs zaaken zelfs , volgen moeft , als

welke onmiddelbaar van Chriftus af kwaamen. (g) Op dat alzoo de Sa-

tan dan nog over al de vrye hand in behield , en het , aan geweetens-

dwang en tyrannye, echter niet gebrak , alhoewel daar geenen Paus was,

gelyk als de goede Hus ook wel gewaar wierd. Waar uyt, onder andere,

nog openbaar is, dat men,by de gcheymenis der boosheid , niet alleen op
den Paus moet zien, en alles behoeft op hem te fchuyven: dewyle de le-

demaaten der verdurvene Geeftelykheid , ten allen tyden , onder alle par-

tyen, wel eeven zoo veele Paufen vertoonen , en geene mindere grouwelen

altoos geftigt hebben , als een enkeld man ooit doen kan : en dit begrip

geeft , ontrent de Hiftorie van den afval , in alle Setten , een zeer groot licht.

(b) Concil. Pifan. SeflT 15-. ap Edmundum Richerium. (e) Ibid. Se(T 18. (d) Concil.Con-

flant. Scff. i. 2. (*; ld. Scff. 3. ƒ. (ƒ) Scff. 41. fjj) Seff 4. & f.
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3. Maar opdat nu de andere bedriegeryen der Geeftelykheyd een dek-
mantel mogten hebben , en dat de Keyzer Sigifmundus, en andere j zich

in flaap lieten wiegen, zoo moeft het de naam hebben, men wilde nu ook
voornaamentlyk op de reformatie der kerken zelve zien, zoo wel na haar

hoofd als andere leedemaaten. Het mille ook niet aan opfnyerye daar

van , terwylen men wel over het verval .klaagde , en eygene decreta

daar van uytgaf , dog men deed de lieden den mond daar meede maar
open. (h) Want de uytflag wees wel aan j dat het alles maar louter be-

drog geweeft is , niet anders, als 'er nu nog veele wel over het algemee-

ne verderf klaagen , en eene beeterfchap daar inne wenfehen, maar zelfs

niet verder gaan , en andere daar in nog hinderen. Onderzoeken , ket-

termaaken, en veroordeelen , konden die Heeren alle te zaamen heel

wel ,
gelyk als het metjohannes Hus ook gefchiede, maar, aan de rechte

affchafhnge van den grouwel der verwoeftinge , dacht niemand, en, wie

daar ook maar aan gedagt,diewasal voort zoo goed als een ketter. Want
als dan gaaven die goddelooze huychelaars eenen groote yver voor haare

rechtgeloovigheyd voor , en zy maakten een groot geichreeuw over de

nieuwe ketterye der Hujjiten , en ook , van de IVicleviten , en haars ge-

lyken , welke de Paapen al te na kwaamen : en dit alles deeden zy met
zulke fchynbaare woorden, en voorwendzel, dat zig de eenvoudige wel
nootwendig moeden laaten bedriegen. Dog hief van breeder , in 't laat-

fle hoofdftuk deezes boeks. (/) Eyndelyk ging ook dat goddelooze be-

fluit, aangaande het Avondmaal der Leeken, door, gelyk als het hier boo-

ven, in 't tweede hoofdftuk deezes boeks is aangeroert. En ditwaaren die

treffelyke vruchten , waarom gantfeh Europa , beneevens zoo veele Po-

tentaaten, daar heene verzocht waaren te koomen, en van de Geeftelyk-

heyd by de neus rondsom gevoert wierden , alwaar de goede Keyzer in-

zonderheyd zoo veele zwaare reyzen , ten gevalle van die lieden , deede.

De overige belluiten van dit Synodus hebben de Paufen hier na zelfs het

minfte gehouden,- voornaamentlyk het laatfte, zoo dat 'er, al terftont,

vyf Jaaren hier na, weederom een algemeen Synode gehouden zoude
worden, (k) Daar de Paufen hier na niet eens meer aan dachten ,jaopent-

lyk het rechte teegendeel hebben zoeken ftaande te houden. En wat de
Paus Martmus de vyfde, aangaande de affchaffinge der andere misbruy-

ken na zyne verkiezinge , verkondigde , dat was maar louter fpiegel-

vechten , en kwam niet het alderminfte tot eenige uytwerkinge. Daar
en teegen wierd het befluyt , van uytroeijinge der ketters in Boheemen,
zoo yverig gehouden , dat hier na , zoo veel Jaaren lang , het fchnkke-

lykfte bloedvergieten daar uyt ontftont. Zoo befpotte de vyand aller

menfehen deeze arme lieden byhaaren verkeerden yver teegens de ketters,

en de eyge liefde en eere, welke men nu nog altyd , in haars gelyken ,

met erbarminge kan ondervinden, (f) De overige aanmerkingen van dit

Concilium, moet ik nu voorby gaan, nademaal deeze ftoffe van Luther
ook op het naaufte onderzocht is geweeft.

4. Niet lang na het zelve Synodus , in 't Jaar 1423 wierd 'er, onder

Martinus de vyfde, eerft te Pavye, en daar na , weegens de inbreejeende

befmettinge , te Senis , een ander Synodus aangeftelt. Hier moeft nu
nochmaals de voorgenoomerfformatie tot een voorwendzel dienen. Dog
waar al weederom niets van en wierd , door dien de Paus de Gezanten
des Koonmgs van Arragon befchuldigde, als hadden zy eenige heymely-

ke

(b) Se(T 3. & 40. (;') Seff. if. (k) Sclï^. (/) Monumentum ejus ap. Goldaftum To. 1.

Conft. Imp. p. 146. Ada ad Seifionem 4. & y. per Emman. Schelltrate & A&a Conctl. Conlïant.

per Hermanuum von der Hardt Tomis ui. nuperrime edita.
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ke aanflaagen teegens hem voor , zonder twyffel , maar alleen daarom > J"md
CD '

op dat hy met eere daar af kwam. Hier teegen nu hielden het de y.ve-

raars voor noodiger, in de plaats van haare eygene beeternifle , de Huf- d"rK«-°'

fiten en Wikleviten fcherper aan te taften , zy beloofden ook aan alle die ""•

geene, door den Paus , Aflaatai , welke teegens deeze ketters den dee-

gen wilden trekken, en haar bloed vergieten. De Papillen zochten ook v""£'
t

daar in haar eyge voordeel, dat zy, aan de Gnekfche Regeeringc , over Grieken.

eene vereeniginge zonden. Maar waar meede op ditmaal eeven zoo wey-
mg, als in voorige rvden, uytgerecht wierd. (m) Op he: eyndigenvan ^f~R«.
dit Synode nu, gaf de Paus wel voor, dat hy de reformatie met allen ernft formatie,

zoude voort zetten, maar alleen , in de leedemaaten der kerken : doch
van zich zelve, als het hoofd, zweeg hy gaarne ftil , nademaal de wee-

reldfche menfehen veel liever alles laaten °;efchieden, als van haare evsre-

ne reformatie te beginnen.

5. Deezen Martinus maakte ook nog , met de hulpe van den Keyzer concüium

Sigijmundus , de voorbereydinge tot het algemeene Synode van Bafely"
BiUl

maar hy lhirf daar over, zoo dat Eugenius de vierde daarop wat re doen

kreeg. Onder deezen Paus wierd dan, in 't Jaar 1 4. \i , in de maand Juin/s, de

eerite zittinge gehouden , alwaar zyn afgezondene , '"julianus defaria-

nus , de voorzittinge hadde. Maar door dien , al aanftonds , in de

tweede zittinge, het Concilium haar gezag , booven dat van den Paus,

ftaande hield , om dat dit voor de grond van alle andere handelingen

gehouden wierd, en wel voornaamerftlyk voor de befte bevorderingeder

voorgenoomene Reformatie , zoo ftond die den Paus geenzins aan. Dog
uyt vreeze voor zoo veele Grooten , die aldaar te zaamen gekoomen denPaus?

waaren, zocht hy een uytvlucht, gaf voor, hy wilde daar zelve gaarne

by zyn, en hy liet daarom het Synode na Boulonje verleggen. Maar de

leeden van 't Synode baaden hem daar op, hy mocht zich doch weegens

de hooge nood, ergens in voegen : zy verklaarden daar op des Paus ge-

awoorene verbintenis, die hem door eenige afgezanten afgedrongen was,

voor niet geldende, en voeren daar meede in haare verrichtingen voort.

Daarom fcholden nu de Roomfche Catholyke meeft heevig op dit Synode,

door dien haar oog-appel alhier aangetaft wierd, en zy noemden het eene

vergaderinge des Satans, een icheurziek , ketters , en onrecht Synode,

enz. (V) Ook fpraaken zy op het volgende Synode, te Florence , dit

teegen, enPius de tweede weederriep hier na alle zyne bekenteniflen,

die hy nog voor zyne Paufielyke verheffinge, teegens Eugenius de vierde ,

gedaan hadde. Ik laate ftaan , wat men in het vyfde Lateraanfche Syno-
de, in de ze/liende eeuwe , daar teegen afgekondigt heeft. (0)

6. Het oogmerk van dit Synode nu blykt , zoo anders de herten met oogmerk

de woorden' over een geftemt hebben , uyt de eerftc zittinge , daar de
volgende ftoffen op het tapyt gebragt wierden. (1) Dat de ketteryen

t'eenemaal behoorden uytgeroeit te werden, waar in wel de meeften het

volkoomen eens waaren , en een dommen yver daar ontrent gehad heb-

ben. (2) Dat alle Chriftenen met de Catholyke Kerken behoorden ver-

eenigtte werden. (3) Dat men alle en een ieder inde Chriftelyke leere

moeit onderwyzen. (4) Dat men de oorloogen onder de Vorften be-

hoorde by te leggen. (5) Dat de Kerke, aan 't hoofd en de leeden , be-

hoorde gereformeert;.en (6) dat de oude Kerkelyke tucht weeder inge-

voert moeit werden. Deeze beyde laatfte punten , dreef men , om
haare waardigheid , met allen ernft voort , maar de Paus, beneevens zy-

/. Deel. Z z z z nen

(w) Vid.To. Concil. Platina. (») Bellarminus. Holftenius DiiT. Pecul. adverf. Concil. BafH.

Leo Allatius. (o) Sell". 2. & 11. Concil. Lateran.V.
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nen aanhang , was oogenfchynelyk daar teegen , en hy belette ook alle

deeze aanflaagen. Het eerfte kwam ook al niet recht tot het doorbreeken,

want de Boheemeers , welke dit het meefte raakte , wierden door een
vriendelyk fchryven hier toe genoodigt , (jo) en zy verfcheenen ook op
het Concdium , na gegeeve vry geleide , doch zy bragten , nyt voorzor-

ge, 300 Ruyters meede, op dat het met haar niet als met ïrius gebeur-

de : maar over de navolgende punten wierden 'er wel 15 daagen te

vergeefs door gebragt. Want zy eyfehten : (1) Dat het Avondmaal

,

onder beyderley gedaante, aan alle menfehen, zonder onderfeheyd, uyt-

gedeeld zoude worden : (2) Dat het Woord Gods vryelyk , en na de
aaloude gewoonte gepredikt mocht werden. (3) Dat men aan de Gee-
ftelyke het weereldlyke geweld , als de brori alles kwaads , ontneemen,
en (4.) Dat de Hooge Overigheid de groove zonden en ergerniffen zelfs

affchaffen moeft. Maar hoe liftig men ditmaal deeze lieden afgeweezen
heefr , is niet te zeggen : het eerfte punt vergunde men haar wel , dat , büyteri

dat, ook maar alleen op een optisoperatum of fchynwerkuytliep,maar de

andere drie gewigtigfte verdraaiden de huychelaars zoodaanig, dat de
Boheemers niets rechtfehaapens verkreegen , en echter in de zoo genaam-
de verdraagingen meede verwilligen moeften. Waaren zy zoo machtig
niet, en de Roomfche met malkanderen zelfs recht eens geweeft , zoo
zoude het met haar niet een hair beeter afgeloopen hebben , als met Jo-
hannes Hus, en Hieronymus van Praag. Ëeven zoo ellendig liep het ook
met de gezochte vereeniginge der Grieken en Latynen af, daar de eer-

fte, om diereede, eygene gevolmagtigde na toe zondert* (q) en God
wel haaft daar na door eene rechtvaardige ftraffe het heel anders fchikte.

Wat alhier nu anders tot beveftiginge van allerhande bygeloovige plech-

tigheeden gefchied is , zulks is in het tweede hoofdjiuk deezes Boeks al

aahgeweezen. Het befte dat op dit Synode wierd gehandeld , was wel
de invoeringe van de zoo genaamde Pragmatica Sanff10 , teegen de ge-

waande rechten van den Paus , en zyne 'grouwelyke Simonie met de An-
naaten, en andere belaftingen. (V) Dit Synode nu heeft over de 10 jaa-

ren lang geduurt.

7. Ondertuflchen begon de gedachte Paus, Eugenhis de vierde , een
nieuwe Synode, in 't Jaar 1438, te Ferrara aan te ftellen , dat hy ook,
ha 16 Zittingen , te Florence eyndigde, door dien op de eerfte plaats de
Peft ingefloopen was , welke tot een byzonder nadenken , de Geeftelyk-

heyd nu al zoo dikmaals van diergelyke voorneemens verdreeven hadde.

De gantfche zaake nu, zoude na het voorgeeven der Geeftelyke, maar alleen

op de vereeniginge met de Grieken beruft gehad hebben, maar het was m
der daad maar op het Synode van Bazel gemunt, die men opentlyk een

Satans Schoole noemde. Niet te minder lieten zich de Grieken , ten

deele door de Roomfche bedriegeryen overreeden , zoo dat de Keyzerj,

Johannes Palarologus , met zynen Broeder , en de Patriarch , Veele Bif-

fchoppen, en andere, ontrent de 500 fterk zulk een verre weg na Italië

toe deeden. Men ving ook de Traffaaten , met eenen grooten fchyn

van ernft aan, men leydde den Bybel midden in de vergaaderirtge, doch
men bleef , gelyk het de uytgang toonde , aan beyde de zyden by de
oude leere, en men vraagde niets altoos na de uytfpraake van de wee-
derzyds verkoorene reegelen. Het kort begrip der Difputen weederzyds,
liep op de punten van het Vagevuur , en het uytgaan van den H. Geeft ,

van den Zoon alleen nytgaande , het welke de Grieken alle beide loochen-

den. Na dat zy nu lang over en weedergetwift hadden, zoo hadde het

eyn

(f) Se/T:4. (fJScIIip. (r) Sefl. 8. 12. 21.
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eyndelyk de naam , dat de Grieken de Latynen daar in gelyk gegeeven J"^'
00 -

hadden , gelyk ook weegens het Pnmaatfchap , of de opperhoofdigheid

van de Pauflen , als hoofden van alle de Kerken. Maar veele ftelden l^jf
zich daar heftig teegen , en wilden deeze overeenkominge niet onder-

teekenen, inzonderheid Marais Ephejinus ,- en veele andere Grieken >

daar nu in het tweede hoofdjluk deezes Boeks van is gemeld. De andere

nu deeden het of uyt eerbied en fchroom voor den Keyzer,ofuythoop,
dat de Latenen haar teegens de Turken zouden helpen , voor welke de

Keyzer zoo zeer vreefde, en zich daarom voor het eynde van dit Syno-

de, al na huys toe raoeft haaften. De andere , wanneer ze weeder te

huyskwaamen, wierden van de ciwaalende , van Weegen de ingevolgde

overeenkominge , zeer flecht ontfangen, alzoo dat de vruchten van dit

Synode, gelyk voor deezen , ook al niets anders als oneenigheid , fchel-

den , lafteren , en verketteren waaren. De meefte Grieken bekenden
ook hier na gaarne , dat zy nu een veel grooter affchrik voor de ver-

eeniginge met de Pauflelyke hadden gekreegen , als door dit Syno-

de, (s)

(j) Vid.GeorgiusScholarius Orat. ASa Synodica. Sylvefler Sguropulus in Hifi. Concil- Flo-

rent. Laonicus Chaïcondylas. Georgius Phranza. Georgius Geniftus. Georg. Corefïus. Autor
Turco-Grxcia:. &c.

HET VYFDE HOOFDSTUK.
Van de verschillen , ter oorzaake van den Godsdienfi.

%. I.

WAnnëer het na het verhaal der Roomfche yveraars alleen ging , zoo v«voig ;ri-

moeftennu alle die geene Ketters heetten te zyn, welke teegens het §"
g

"8
uy"

verval der Geeftelykheid maar het geringfte iets gefprooken of gedaan %"j£*
ióL

hebben. Want byde valfche Kerken, werden de ketteryen altyd nadien

reegel geoordeeld, wanneer iemand zich aan den wille der Geeftelykheid

niet in alles volkoomen en eenvoudig onderwerpen wil. Maar gelyk

als 'er diergelyke perzoonen op deezen tyd zonder getal in alle geweften

gevonden wierden , alzoo heeft het hen ook j aan vervolgen en lafte-

ren, geenzins ontbrooken. Ik houde het daar voor, dat de zoo genaam-
de Hufiiten, in Boheemtn, de kleinfte hoop noch wel geweeft zyn, tee-

gen die geene te reekenen r welke in de gantfche weereld , toen ter tyd

,

den grouWel erkent hebben , alhoewel zy al te maal daar echter niet uyt-

gegaan zyn. Men vind daar zoo veele voorbeelden van, die met geene Groote

eygene Sedtifche ketter-naamen beteekend werden , en die echter noch "«"3",

al , zoo wel als de andere , de Geeftelykheid fchaade aangedaan hebben.

Alzoo ftaat 'er van een zeeker vee-hoeder in Frankenland , dat hy, m
't Jaar 1476 , aangevangen heeft , de Priefters by de menfchen gehaat te

maaken ; hier teegen heeft hy zelfs een onberifpelyk leeven geleyd ,. het

leeven der Edellieden en Paapen, als goddeloos, uytgekreeten , de tol

voor ontoelaatig, en de aardeen het waater voor gemeen gehouden, enz. Hy
heeft ook zulk een grooten toeloop bekoomen , dat 'er dikmaals , op de
Feeftdaagen, wel ontrent de 3000 menfchen, uyt verre geleegene plaat-

zen, te zaamen kwaamen , by welke hy veel teegens de Geeftelykheid

gefprooken heeft , tot dat hem de Biffchop van Wurtzburg liet vaft zet>

ten , en leevendig verbranden, {a) Ik wil nu alhier niet herhaalen , hoe
Zzzz 2 veele

(«) Nauclerus gen. fo.
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veele getuygen der waarheyd'er wel van Luthers tyd af aan , tot nu toe,

uyt deeze vyf
tiende eeu-jve , teegen de Roomfche Geeftelykheid opgekoo-

men zyn, welkers Regifter alleen veel plaat ze wegneemen zoude. Gelyk
als 'er ook van de Grieken veele getuygenifien over en weeder zyn byge-

bragt,voor zoo veel zy zich met de Roomfche bygeloovigheid niet heb-

ben willen vereenigen.

2. Eenige zetten, onder de werktuygen van God, meede die beroem-

de Johanna Darcia van Orteans , eene Boere Dochter van I2jaaren, wel-

ke in 't Jaar 1429, als de Engelfche Orleans hart beleegert hadden, by

den Kooning van Vrankryk, Caroltts de zefde , kwam, en voorgaf, dat

ze van God was verkoozen en gezonden, om groote dingen uyt te voe-

ren. Waar op zy ook het leeger aanvoerde , de beleegerde mondkolt
toebragt , daar nadeftadvan de beleegeringe verlofte, de Engelfche op de

vlugt dreef, en alzoo met der daad zelve haar beroep bewyzen wilde. Maar
deezen hoon verdroot de Engelfche , dat een maagdeke haar hadde weg-
gejaagt, zy kreegen haar dan gevangen , en gaaven haar voor een kol

uyt, en dat zy alles door het behulp van booze Geeften hadde uytge-

voert. Weshalven zy haar ook op een Myte ftelden, en verbranden ,

doch hier na niet als ongeluk kreegen, en eyndelyk Vrankryk t'eenemaal

verlaaten moeften. (b) Op deeze tyd is Hieronymus Savonarola ook by-

zonder beroemd geweeft, welken de Papillen onder de aarts-ketters gc-

fteld hebben , maar een ander , anders heel oprecht Man , heeft hem
voor een huychelaar en bedrieger willen uytgeeven. (c) Maar , alhoe-

wel 'er nu en dan , ook zelfs by zommige geoeffende Chriflenen , uyt de

noch overige bedurvenheid , al eenigen fchyn van huychelerye daar mee-

de onder mocht loopen: zoo heeft nogtans deeze Man, door zyneftant-

vaftigheid, tot aaneen fmertelyke dood toe , zynen ernft en yver ge-

noegzaam betoont , en de eerft verhaalde Schryver heeft het gemeene
oordeel van zyne vyanden maar alleen nagepraat. Cyriacus Spangcnberg

heeft, in de voorige eeuwe, deeze hiftorie alin't Hoogduyts uytgegee-

ven, uyt welke, en de andere beproefde Schry vers, ik het voornaamfte

alhier kortelyk zal terneeder ftellen.

3. Hy wierd dan te Ferrara, in 't Jaar 1452 , gebooren, hy ftudeer-

de aldaar in zyn jeugd , na de maniere van dien tyd , heel wel , maar
vatte terftond, over de Gloffen ézrCanomflen en Sophiften, eenige zwaa-
righeid op. Ondertuffchen trok hy na Florence , en wierd aldaar een

Prediker- Mitnmk, leydeook, na zyne keniïiiTe, een zeer ftreng leeven

,

zocht vlytig in de fchrifcen na de oude waarheid , ftelde die teegens de

Bybel, en kwam daardoor terftond achter veele geheymeniffen der boos-

hevd. De andere vergunden hem ook, weegens zyne voortrefrelyke gaa-

ven, en voorbeeldelyke manier vanleevcn, om opentlykte moogen pre-

diken, daar hy dan in 't begin heel zacht de gemeene dwaalingen en on-
deugden teegenfprak. Maar in 't Jaar- 1483. ving hyaan den mond regt-

fchaapen open te doen, en de Geeftelykheid ter deegen aan te taften : als,

wanneer hy , byzondér in een Predikatie, in de Kerke van St. Gemimanus3

de Roomfche Geeftelykheid een groote ftraffè aankondigde. Daar mee-
de hadde hy nu al vyanden genoeg,- hy moed zich ook wegmaaken, en
trok door Lombardye , en andere landen , alwaar hy eeven zoo vry uyt
van de waarheid getuygde. Na het verloop van 7 jaaren kwam hy wee-
der te Florence , predikte aldaar, in 't Jaar 1490 > over de Openbaartnge

van Johannes , waar m hy alles op het Pausdom duyde. Maar hy bleef

niet

{I') Avcntinus. Jo. Hortatus Apol. pro ea. ^En. Sylvius vi. Comment.
in Diatrib. Cont. prxfatio Lcibnitii ad Anecdota.

(0 Jo. Burchardus
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niet zonder teegenfpraak,om dat zich eerft een Munnik, genaamtBmyfcr Ja" ĈD -

i i j i
tot WD -

Sylvefter, teegens hem aankantte; daarna, toen hy zulkengrooten toe-

loop van het volk kreeg, lafterdenzy hem opentlyk,alseen weederfpanni- gÜi'g™»"

ge, onaangezien zy wel zaagen, dat de menfchen zich merkelyk , op
het hooren van zyne Predikatien, beeterden. Eyndelyk brak de vervol-

ginge teegsn hem opentlyk uyt , wanneer op zyn aangeeven de Predik-

orde wel gneformcert , maar daar hier na van den Paus , een Vica-

rius by gezet wierd, den welken Savonarola, weegens veele geweetens-

bezwaarmgen , niet onderworpen wilde zyn. Daarover deed de Paus

hem dan in den ban, en na de beroerten te Florence , verbooden deMun-
nikken hem het prediken , en zy brachten het te Rome daar toe , dat

Paus Alexander de zejde hem liet indaagen.

4. Nu hadde Savonarola , te Florence , zeer veele vrienden, ook zelfs

onder de Groote, die hem ten befte rieden, te Romp. niet te verfchynen,

door dien het wel bekent was , hoe men met zulke lieden aldaar ge-

woon was te fpeelen. Dierhalven wierd zyne leere nu ook t'eenemaal

verbooden, en van hem ook nagelaaten, tot dat hy eyndelyk, in 't Jaar

1496, opliet veelvuldig aanhouden der lieden , weeder begon te pre-

diken , maar daardoor noch een ban, en den naam van een weederbarfti-

gen Ketter, van den Paus verkreeg: doch waar teegen hy opentlyk pro-

tejleerde , en ondertuflehen , door een reukeloos onderdaan van een

Munnik, genaamd Dominicus vanPifa ,in handen van zyne vyandenge- oev.mg«-

raikte. Want deeze bood zich opentlyk aan voorde leere van Savonarola in
ms'

een vuur te willen gaan , en onbefchaadigt daar weeder uyt te zullen komen

:

waar teegen zich een Barvoeter Munnik defgelyks voor de gemeene leere

vermat te zullen doen , dit alles nu was Savonarola wel zeer teegen de borft,

doch hy moeft daar over lyden , terwylen de eerfte Munnik , op de be-

ftemde dag, met een Hoflie in 't vuur wilde gaan , het geene echter de

andere niet wilden toelaaten , en daar over eenen oploop veroorzaakten,

zoo dat hy met Dominicus en Sylvefter gevangen , op de pynbank ge-

bragt, en op eenen dag, tweemaal op het fchnkkelykite gepynigt wierd.

Waar by dan zyne vyanden met allerhande verwerde vraagen op hem
toegezet , en eene zeldzaame bekentenifle uyt hem getrokken hebben

,

diehy ook gedwongen wierd te onderfchryven. Eyndelyk kwaamen
dan de Inqnifiteurs van Rome , welke hem, en de beyde andere mannen,

over de navolgende artykels veroordeelden. (ijDat ssy de Oor-bicgte ver-

wierpen , (2) en het volk tot oproer verwekt hadden : (3) dat ze den

Paus ongehoorzaam geweeji , f4) hem befchimpt engelaftert , (5) en Chri-

Jius tot een getuyge van haare ketterye aangeroepen hadden , en dat (6) Sa-

vonarola zich zelfs voor een Propheet hadde nytgcgeeven. Hier op wier-

den zy dan, in 't Jaar 1498 , den 23 May , op de markt, aan eene gal- Endood.

ge gehangen, daar na verbrand, en haare affiche in 't waater geworpen.

Haare liefhebbers hebben ook veele den dood, het verlies van haare goe-

deren, en andere vervolgingen meer, moeten lyden. (d)

5. Dit rechtsgeding nu mag ons alhier, in de plaats van veele andere,

voor een ftaaltje verftrekken , hoe men met rechtfehaapene lieden toen ter

cyd omging. Het is aanmerkelyk, van wat voor Ketteryen teegen den Paus zyneicere.

zyne vyanden hem al befchuldigt hebben, welke echter by zeerveele niet

voor oprecht erkent werden : Hy onderwees een ieder een in de gerechtig-

Zzzz 3 held:

(d) Epiftolx Alexandri VI. np.Burchardum. Volaterranus 1. v. Jo. Trithcmius Append Scr.

Eocl Picus Mirandulanus in Apol Gratianus de Cafillis. Jovius in Elog. Beza in Icon. p. 7.

Gefnerus in Biblioth. Stnmphius lib. mi. Guicciardinus I. m. Bzovius A. 1492. Spangenberg

im leben und tod Savonarola;.
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heid: hy wilde de burgers tot gelyke rechten brengen, en niet toeflaan , dat
de eene heymelyk meer aan zich trok als de andere ; hy voerde de lieden tot

de kmder-tucht aan , overreedde de vrouwen , dat ze zich niet meer zoo
zeer zouden opschikken, maar Chriftus navolgen; de kinderen leerde hyniet
meer , als het leeven van Chriftus, en van de Heyligen, en hy dreefanders
alles , wat de lieden maar eenen haat teegen het booze konde indrukken, (e)

Gelyk als hy dan ook waarlyk den Adel, de Groote , en Staatkundige ,

eeven zoo weynig met zyn ftraf prediken verfchoont heeft , als de an-
dere, en ook daarom van haar zeer vervolgt wierd. Ik laate ftaan, wat
men hem al van heymelyke ontucht , verftand met de vyanden , enz.
heeft nagegeeven. En dat hy zulke gewaande ketteryen altyd gedreeven
heeft , zulks bewyzen ook zyne fchriften en predikatien overvloedig,
die van veele heel greetig verzaamelt , en gemeen gemaakt geworden
zyn. Dat ook de Dominicaaner Munmkken , in 't Jaar 1556, ftaande ge-
houden hebben, dat men zyne boeken niet zoo licht behoorde te ver-
doemen, gelyk als het in de Index librorum prohibitorum met de meefte
gefchied was. De beroemde J. Fr. Picus van Miranduia heeft hem ook
in een eygen boek verdeedigt. En een vermaart Hiftorie Schryver ver-

haalt , dat hy hem zelfs te Florence gefprooken , en veele Prophetien van
hem gehoort heeft , welke het ook regt getroffen hadden ; hy hield hem
ook voor een vroom man. (f) Ja de Papilten verklaaren zelfs, dat zyne
woorden , inzonderheid de laatfte , recht leevendig , en vol Geeft en
vierigheid zyn. (g) Diergelyke getuygenifien zeer veele van hem ,

zoo in oude als nieuwe fchriften , voor handen zyn. Qh~) Van zynefchrif-
ten zyn zommige zelfs ook in 't Hoogduyts , door den ouden Joh. Span*
genberg, en andere, overgezet. Maar ik moet my nu tot de hiftorie der

Hujftten begeeven, van welke ook, in onze taaie , narichtinge genoeg
is, waarom ik alhier ook maar alleen de noodigfte omftandigheeden en
aanmerkingen kortelyk zal aanteekenen.

6. Deeze Johannes Hus dan , of op zyn Boheems Hufzinetz , dat een
Gans beteekent, (f) is op een Dorp van deezen naam gebooren , en al

vroeg , op' de Univerflteyt te Praag , zeer beroemt geworden , alwaar
hy ook , in 't Jaar 1395 , Magifter , en in 't Jaar 1400, in de ker*
ke, Bethlehem genaamt, Prediker , en by de Gemalinne van den Koo-

Getuygenis ning IVenceflaus, Biegt-vader geworden is. Als hy nu , ten deele door
zyn naarftig onderzoek in den Bybel, en ten deele door Wiklefs fchrif-

ten, die hy hierna, op het Concilium van Confiantz , niet alle voor
goed gekeurt heeft , het verval der Kerken , en de noodzaakelykheyd
van 't waare Chrijlendom erkende, zoo begon hy daar van ook opentlyk
te preediken : alzoo hy, volgens een oude brief, in 't Jaar 1387, met Wiklef
al onderlinge kondfchap gehouden, en alzoo die zaak al lang in 't herte
hadde gehad. Want deeze heeft hem , weegens de vervolginge des Anti-
chrifts, daar in getrooft , dat God hem , in zyn goed voorneemen, niet zoude
laaten vallen, maar zyne teegenfpoeden aan hem zeegenen : waar by hy
hem ook vermaande , dat hy maar getrooft zoude voort vaaren , en op
de rechte weg zoeken te brengen , die hy konde : de Antichrift zoude
met den eerften ondergaan, enz. Hus voer dan met zyne vrienden voort,

t'zaamen- zoo wel in de t'zaamenkomften , als by andere geleegenheeden, van des
Paus geweld te difputeeren: en als hem verbooden wierd dit opentlyk te
doen , zoo kwaamen zy , inzonderheid met M. Jacobus en Conradus

Can-
Ce) Epiftola Florentinotum ad Alexaudrum VI. (f) Ph. Cominasus I. vin. c. 2. (g) Six-

tusSeneniislib.lv. Bibl.S. (h) Vid.ejusVita per anonymumParif 1674. oclavo cum ep. alijj

Afceticis.perJac.Quetifunuo. («} jEn.Sylvius 0.3$". {k) Wiklefep. ad Lafitium de Frat. Bob.
Difcip. p.ult.

Het Leeven
van Joh.
Hus.

van de
waarheid

komiten.
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mer twee beelden , teegens eikanderen over laaten ftellen , waar van het

eene het Lyden Chrtjii, en het andere de Paus , met zyn pracht , ver-

toonde. Daar dan een groote toeloop van volk toe kwam, en daardoor

hadde Hus goede geleegenheyd, om hier van te fpreeken. (/} Onder-
tuflehen kreeg hy groote toejuychinge , ook zelfs by veele Priefters en

Geleerde, (ni) door dien de gemoederen , by het ellendige weezen der

Paapen, naar iets beeters zoo uyttermaaten hongerig , en ook door de

boovengedagte Janovius en Militius , in 't veertiende Bock daar toe

waaren aangemoedigt geworden.

7. Daar by kwam noch dat een ander j ook geleerd eri werke- Hi«on»-

lyk man, Hieronymus van weegen zyn vaderland , F'ragenfis , dog, £ïï£"~

met zyn rechte naam, Fattlfifch genaamt , zich tot een metgezel by Hus
begaf, wiens welfpreekentheyd , en andere goede gaaven , de Papillen

zelfs zeer hoog verhieven, (n) Maar de Geellelykheyd wierd daarover

heel dol , klaagde hem by den Aartsbifichop IVollra aan , die haar daar

meede afwees : dat Hus , met eenen eed , by zyne ordinatie , verbonden ge-

weeft was, om de waarheid, zonder eemg aanzien der perzoonen, te moe-

ten zeggen : daarom konde men hem dat niet verbieden. Hier door zette

het Hus -altyd verder teegens de Paapen en Munnikken voort, en begon

eyndelyk den Aartsbiflchop zelfs aan te tallen , welke hem daarom by den

Kooning Wenceflaus aanklaagde , maar die aldaar dat zelve antwoord 0prcgt-

kreeg : dat Hus nyt kragt van zynen eed , de waarheid moejl zeggen. ^£*
Item , ssy zouden hem maar laaten begaan, die Gans zoude hen, nog gou- i»^.

de eijeren leggen. (0) Uyt welk antwoord men ook wel zien kan, datlFen-

cejlaus zoo dom niet geweeft is , als hem de Paapen wel uytfchreeuwen,

en deeze woorden zoo duyden, als dat hem Hus noch veel gelds zoude
verfchafFen , daar hy dog wel veel eer van Geeftelyke fchatten gefproo-

ken mag hebben , gelyk als het ook de Proteflantfcbe Schryvers gaarne

zoo verklaaren : maar dit niet teegenftaande verbranden nogtans de Paapen
de boeken van Hus en Wiklef. MaarHus fprak daar fcherp teegen , op den stryd <üs <»

predikftoel, ondertuflehen trokken de Studenten, van de Duytfche natie,
over "

in 't Jaar 141 1 , uyt Praag naar Leipzich , zonden een zwaare aanklagte

naar Rome, en de AartsbilTchop Sbmco reysde daar over naar den Keyzer
Sigifmundus , maar hy durf fchielyk onderweegen. (p) De Keyzer nu vaar-

digde een eygen gezantfehap daarom aan IVenceflans af: maar deeze Vorft
nam hem in zynebefchüttinge,en //»xwilde,opdedaagingevanden Car-

Caa
.• •

dinaal Columna ,te Rome niet verfchynen , waar van hy , in zyne fchrif- «nHus.

ten, zeer aardig fchryft: Wat zoude dat dog voor eene gehoorzaamheyd
geweefl zyn, dat ik over de 300 mylen weegs, als een onbekent ,en gelaflert

perzoon s door zoo veele vyanden heene , tot myne vyanden zoude reyzen ,

die rechters, getuygen, en alles te zaamen , teegens my zijn ? Zoude ik

my aldaar , m 't Conlitlorium , ter needer laaten maaken , de godzaalig-

heid vergeeten , myn geduld verliezen , en , nis ik geen geld kon geeven , in

de rechtvaardig/ie zaak zelfs verwierpen werden , ja , wat nog meer is ,

den Paus, als een God, op de knien aanbidden? f-q)

8. Ondertuflehen verkreeg hy by de Koninginne , dat zeekere Advo- Banning.

caaten

(0 Zachar.Thertb.nldus inHufziten krieg. c. 3. Anonymus de Perfec.Eccl. Bohem. cap. 8 $.f.
{m) Hajecus Chron.Boh. 'A. 1414. (») ./En.Sylwus c. 36. Hilloria & monimenta Hufli Tom.
i.p.81. Edit.FIacii. Cochteus 1. 1 11. Hift. Hult p. 140. (*) Dubravius 1. xxi 11. Theobaldus
cap.4. (/>) Dubravius p. 213. Nauclerus gen. 47. Thcob. c. 6. Regenvolfcius Syftem. H \L
Ecclef. Slav. cap.4. Ha/ecus Ann. 141 1. (yj Tom. 1. Opp. Hufli pag. 244. in Lib.de Ecclc-

lia cap. 21.
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j«r\icD. caaten en Procuratores , zyne zaaken by den Paus waarnaarhen. Dit nier

Tr'Jkcuyc' teegenftaande wierd hy in den ban gedaan, begaf zig uyt Praag
> maar hy

Vr"g ' leerde daar buyren overal, byzonder in zyne geboorte plaats , daar on-

dertuflchen, te Praag , om zynent wil, eene groote verwerringe ont-

ftond. By zynen uyttocht hadde hy zelfs gezegd ; dat hy de Roomfche
jioel zulk een kinnebak (lag zoude geeven, die zy in hondertjaaren niet ver-

winnen zoude, (r) Ondertuflchen begon de bovengedachte Prediker,

Mr. Jacobus Mifnenfis > het Avondmaal onder beyderleye gedaante ifyt te

deelen, gelyk als Hits te vooren al geleert hadde. (/) Wanneer nit hier

na, in 't Jaar Chrifti 14.12 , de fchandelyke Paus, Johannes de dtie-en-

twinügjle , in den oorlog teegens Ladt flans , Kooning van Napels, over

al Afiaaten liet prediken , aan alle die hem maar geld of zoldaaten tot
>KVedc
komlt l..

yvecvan koomen was , zoo yverde hy zeer teegens zulke onbefchaamde grouwe-
den oorlog verfchaften , en dat Hus ondertuflchen weeder te Praag ge-

len , zoo dat hy den Paus opentlyk voor den grooten Antichrijl vér-

klaarde , hy liet ook , teegens hem , eene openbaare difputatie aanflaan y

waar door de meefte burgers en ftudenten tot kennifle der waarheyd ge-

bracht wierden. (?) Uyt deeze laatfle nu wierden 'er drie van den Raad
heymelyk gevangen genoomen en omgebracht, om dat zy den Paus voor
den Antichrift uytgefcholden hadden, (ti) Maar dit kwam uyt, en maak-
te het volk maar des te vienger , de Studenten vielen den Aflaat-kraamtr

opentlyk 'aan, verfcheurden zyne bullen , en verbranden die in 't open-
baar. (V) De Paus nu zag wel , dat deeze ketter hem eyndelyk booven
't hoofd zoude waflen, en , door dien hy hem niet naar Rome kondekry-

•

I

tCoJT
s °p §en ' zo° daagde hy nem naar ConfiantZi hield ook, by den Keyzer Si*

ikm. gifmundusy zoo lang aan, tot dat hy , wilde hy anders zelfs geen ketter

heeten, aan eenige Boheemfche Edellieden bevel gaf, om Hus op het

Concdium te brengen; en hy gaf hem een Keizerlijke vry geley brief , wel-

kers affchrift nu noch in weezen is. (y) Waar meede hy dan , beneevens

twee Procuratores > JVentzel van Duba , en Johan van Chlum , daar hee-

y ne trok, en te vooren zyne reys, door een openbaare aanplakkinge, be-

kend maakte, en ook zyne vrienden , tot trouwe en ftandvaftigheid ia

het geloove aan Chrifius, zeer nadrukkelyk in een brief aanmaande. (V)

conw. Onderweegen plagt hy aan de plaatzen , daar hy door reysde , zich zelfs

alzoo te uytten }
jokan Hus gaat na Conftantz, om aldaar het geloove te

betuygen, het welke hy tot noch toe gehouden heeft , en nu noch houd , en
door de hulpe van den bJeere Chrifius , tot in den dood toe houden zal. Hy
wierd ook van veele menfchen , inzonderheyd te Neurenberg , zeer wel
ontfangen, met welke hy dan dikmaals, tot in de middernacht, van goe-
de zaaken fprak.

9. Wanneer hy nu te Confiantz , den 5 Oètober 14. 14. aangekoomen
was, zoo openbaarde zich de bedriegerye der Gecftelykheid wel haaft,

om dat zy hem eerft voor haar alleen riepen : daar protejieerde Hus tee-

gen ^ en appelleerde aan het opentlyke Concdium. Waar op zy hem wet
Gevangc- met vreede moeften laaten , maar zy toonden terftond haar bloedgierig

gemoed, om dat zy hem een wacht toefchikten, en, gelyk als Hus zelf?

klaagde, in het afweezen des Keyzers on verhoort en onovertuygd valt

hielden. Maar op dat zy haare boosheyd onverhindert met hem moch-
ten in 't werk Hellen , zoo fielden zy eerft , als een Geloofs-artykel, op

het

(r) Dubravius 1. c. (s) Regcnvolfcius c.6. (t) Idem c. f. Difputatio in To. t. Opp. HufT.

p.174. JEn. Sylyius c. 35-. («) Dubravius I. xxni. (*) Theobaldus Anonymus de Fcrfec,

Bohem.c.8.§. 11. {y) Apud Gcrldalhim de Jur. & PriVil. Bohcm. Append. p. 49. (z,) Theo-
baldus cap. 10.
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het Concilium, vaft, dat niet teegenftaande het vry-geleyde , een Ketter ll"^"
echter geftraft moeft werden. Qaj En door dien Hus , booven dat 5 by
zyne bekentenifle , onverzettelyk bleef, gelyk als hy zelfs fchreef : Zy
bilden my wan de finndvaftigheid in de naarheid Chrifli affchrikken,7?iaar

zy konden de kracht Goodes in my niet overwinnen : zoo wierpen ze hem nirterheid

in een Hinkende vuyle gevangenis, en zeyden daar toe : Ar« hebben wy flciykhéld,

n m ons geweld , daar zult gy met uytkoomen, tot dat gy den laatfien pen-

mug betaald hebt. En een ander van zynevyanden, genaamd Michabl de

Caufis , liet zich verluyden : Zy zouden nu, met, Goodes hulpe (zoo
mengden deeze kettermeefters , na gewoonte , over al God meede daar

onder) deezeu Ketter wel haaft verbranden, op welken zy nu reeds al zoo

veel gc'.ds hadden te kojlegelegt. Qbj OndertulTchen doorzochten zy alle

zyne papieren , zochten eenen hoop oude fchriften, vernaaien, en dier-

gel yke zaaken op, waar uyt zy eenige artykelen maakten, en die aan de

Commtffarijjen gaaven om ze te onderzoeken. De Boheemfche Adel •,

en andere, doeden veele voorbiddinge by den Keyzer voor hem , (lel-

den ook het Concilium zelfs het harde onthaal voor , en baaden om een

vryer b.flag voor lias , doch zy Verkreegen hier op niets altoos. Maar
de Geeftelyke ftelden, zonder, ja teegen des Keyzers wille , eene ver-

hoorin^e van htm aan, en als Hus zich daar by op den Bybel beriep, onrecht-

zoo ichrceuwden zyalle te gelyk, dat doed niets ter zaake, en maakten o"rd«ï.

een grouwelyk geraas ,alzoo dat Hus eyndelyk t'eenemaal ftil zweeg, (r)

Hier na kwam de Keyzer , en alle de andere , den 7 Junu te zaamen ,

lieten zig de artykelen voorleezen, daar hy, metja of neen op antwoor-

de, en ook niet teegenftaande alle toefpraak , zoo yin den Keyzer als

anderen, by zyne bekenteniffe bleef. Doch hoe ligtvaardig 'er , in de
opftellinge der artykelen, verhooringe der getuygen , protocolleeren, en
diergelyken , gehandeld is , kan men licht denken , nademaal men

,

niet alleen nu noch wel diergelyke Proceffen beleeft. Maar een Papift

Hiftorie Schryver zelfs zegt hier van wel uytdrukkelyk : Of de getuygen

(jnaamentlyk teegens Hus) al waarachtig gewee/i zyn of niet , dat weet

God alleen, (d) En elders bekent hy: Deeze vroome engeleerde Mannen
wierden dan van 't leeven ter dood gebragt , niet daarom , gelyk als zom-
tnige eenvoudig meenen , om dat zy iets van 't gebruyk des hoogwaardige

Sacraments onder beyderleye gedaante gepredikt , maar alleen, omdat zy

iets teegens den Roomfchen Bifichop gej'prooken hadden , dat hy , in zyn
ampt , de andere gelyk zoude zyn. Met welken veele andere Schryvers

ook over een (temmen, (ej

10. De ketter-meefters en yveraars nu lieten geen middel na, om hem Standva.

weeder tot haar te trekken: zy beloofden hem grooteampten, ja alles wat wóU
hy maar begeerde > zy dreigden hem met alle bedenkelyke pynen en

Itraffen: ({) doch alles te vergeefs. Want alhoewel hy den Keyzer, en

andere, heel ootmoedig bejeegende, en zich tot alles overvloedig toon-

de, wat niet teegen zyngeweeten was, zoo verklaarde hy zich dog in

't overige, zoo na als voor dezelve. Waarop de Keyzer zelfs, ten

deele uyt overreedinge van anderen, ten deele uyt vreeze voor het woe-
den der Geeftelykheidi en ten deele, uyt onverftand en verkeerden yver

(waar over hy dikmaals gezucht heeft, als Nauclerus fchryft) in'tCow-

cüium zich ontvallen liet , hy behoorde verbrand , en zyne aanhangers

I.Veel. . Aaaaa des-

fa
-

) Concil.Confhnt.Seft 19. fb) Hiftoria Huflïtica A. 15-37. Wittebergae cdita. (V)Thco-

ba* 1'is c. 17. Hill Huil'. 1. c. (d) Hajecus A. I4if {e) Ibid. A. 1416. Mutius Chroa. Germ.
lib. xxvii. {f) Nauclerus gen.48. Mn, Sylviusc.36. Hift. Hul£ l.c.
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* desgelyks, fcherp geftraft te werden. Dat was voor de Paapen nu een

gewenfchte uytfpraak, die zy ook als met beyde de handen aangreepen,

en den Keyzer daar over ten hoogden preezen , daar by ook de Bijfchop

van London deeze Godslafterlyke woorden , in eene Predikatie , van
welke terftont gezegt zal worden , gebruykte: Gy hebt u , b Keyzer ,uyt

den mond der kinderen en zuyge'.ingen , een lof toebereyd , gy zult ook eeu-

wig daar over gepreezen werden , dat gy zulke vyanden des geloofsuytroeit!

Ka het uytgefprookene vonnis , wierd Hits wel een weynig ontftelt ,

maar op de toeipraake van zynen vriend, Joh.Chlums, vatte hy weeder

bri"«en

ds" eenen moed 5 en fchreef een affcheid-brief na Boheemen , daar in hy de
zynen byzonder tot ftandvaftigheid vermaande , en bad , dat zy h.ur

daar aan niet ergerden , dat hy nu lyden moeft. Van deeze heeft 'er

huthertis zelfs, zulke drie , in 't Jaar 1536, in 't L.ntyn uytgegeeven,

daar in hy zig een knegt Gods, naardehoope, noemt. In de eene

klaagt hy over de groote zonden en fchandelykheeden , welke van de
Paapen, op het Concdium, bedreeven wierden, voornaamentlyk van het

onrecht, dat zy hem aandeeden, het geene hy met zulke klaare gron-

den bewyft, inzonderheid dat zy zyne fchriften verdoemd hebben , die

doch in het Boheems , en alzoo in eene voor haar onbekende taaie ge-

fchreeven waaren. Hy roemt daar by de trouwe van God , die hem zoo
kragtig bygeftaan heeft. In de overige fchriften ontdekt hy, ten deele,

de grouwelen der Paapen handtaftelyk, ten deele vermaant hy een ieder

tot Godzaal igheid, en tot eene eenvoudige gehoorzaamheid desGodde-
lyken Woords, en ten deele gedenkt hy aan zyne veelvuldige verzoe-

kingen, daar uyt hem God zoo wonderlyk geholpen heeft. In de ande-

re neemt hy ook affcheid van alle menfchen , bid voor zyne vyanden,

bedankt zyne weldoenders , en bewyft in alles een getroofte en vafte

moed tot de dood.

11. Hier op wierd hy den 6 Julii , in 't Jaar 141 5 , in de Kerke te

Conjiantz gebragt , daar de Keyzer , met al de Cardinaalen , Bijfchop.

pen , en overige Geeftelykheid teegenwoordig was. De Bijfchop van
London deed aldaar eene Predikatie , over Bom. VI 6. uyt Ariftoteles,

en hitfte den Keyzer geweldig op , óm deezen aldaar teegenwoordigen

Aartsketter te verbranden. Daar op las een Munnik de artykelen teegens

Hus af, beneevens het bloed-oordeel , dat zy teegens hem gefmeet had-

den. OndertufTchen knielde Hus needer, en bad voor zyne vyanden,
daar deeze haaren fpot meede dreeven. Hier op trokken ze hem de °-e-

woonelyke Priejletiyke kleederen aan, waar in hy op een verheeve plaats

klimmen moeft, en nochmaals, op het ondervraagen, zich zelfs ftand-

vaftig, met deeze woorden , en veele traanen , verklaarde : Ik Jli nu,

voor Gods aangezicht e , zonder wiens fmaad , en kwetzinge van mvn ge-

<weeten ik dat geene nimmermeer doen kan , wat gy van my begeert, (g)
Daar op nam men hem den Kelk, die men hem gegeeven hadde, uyt de
hand , met deeze woorden : O gy vervloekte Judas , gy die den raad des

vreedes verlaat , en met de Jooden raadjlaat , ziet , wy neemen u deezen

Kelk af, enz. Waar op hy antwoordde : Maar ik vertrouwe op den Al-
machtigm God, en mijnen Heerejefus Chriflus, dat hy den Kelk des heils

nwimer meer van my neemen zal , en ik geloove ohgetwyffeld , dat hy my
heeden , in zyn Ryke , dien geeven zal. Hier op naamen zy hem met
eeven zoo veel vloeken en lafteringen , de ovefige Paape-kleederen af,

keeven lang met malkanderen , of zy hem de gefchoore kruyn met een

fchaar,

(g) Thcobaldus c.2.2. A£ta ap.Surium & Binium.

Executie,

Ontweying.

Vroolyk-
hcid.
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fchaar, of met een fcheermes , zouden bederven. Waar bv zich ech- T" r "CD '

. J tot MD.

ter deeze Man zeer geduldig en zachtmoedig betoonde. Verders zet- G ,00iC

ten zy hem een papieren hoed op , daar op drie fchrikkelyke Duyvels S
R
hST

gefchildert waaren , met deeze woorden: Deeze is de Aartsketter. Waar
byzich Hus nochmaals met de Doorne-kroon van Chnihis vertrooftte.

Eyndelyk gaaven zy hem aan de Weereldlyke Overigheyd , met deeze

woorden , over : Nu keveren wy u aan het weereldlyke gerichte , en wwe
ziele beveelen l&y den Duyvel. Op welke grouwelyke woorden Hus
zich tot Chriftus wendde , en bad : O Heere Jefits , in uwe handen

beveele ik mynen geeft , dien gy verlojl hebt. Daar op verbrandde men
zyne Boeken , voor de Kerke , en de Beuls-knegts fleepten hem na de

recht-plaatze , terwyle hy op den weg den 31, 5 1, en andere Pfalmen,

vroolyk zong, en alleen maar om geduld , in deeze fmertelyke dood,
bad : zoodaanig , dat ook zyne vyanden zelfs bekenden, dat hy na de
dood, als tot een gaftmaal, gegaan was , en daar by noch een lied ge-

zongen hadde. (h)

12. Alzoo kwam hy dan by den brandftaapel , enwierd van den beul l*^'™'

aan een natte paal, met de handen op de rugge , gebonden. Daar op
kwam de Keurvorft van de Paltz , Lodewyk , aangereeden , en bad hem
zeer , dat hy doch zyne dwaalingen nu noch wilde herroepen , wien

hy met neen antwoordde. Aanmerkenswaardig is het , dat hy voor hee-

ne deeze Prophetifche woorden aan de Boheemers zoude gefchreeven heb- Iegg^e.

ben , daar Litther zich ook op beroept: Heeden braad gy eenGans, maar
over handeit jaaren zult gy een Swaan hooren zingen , dien zult gy onge-

braaden laaten. (ij Hy zoude ook by de aanfteekinge van de Myte,
driemaal over luyd geroepen hebben: Jefits Chriflus , gy Zoonedesleeven-

digen Gods , ontfermt 11 over my : daar in hy de derdemaal , van de rook en

viamme belet zynde, altyd het hoofd geboogen, en in zich zelven ge-

beeden heeft, tot dat hy verfcheiden was. Het gebeente , de mantel,

en alles , hebben zy tot aflche verbrand , en die in den Rhyn gewor-

pen, (k) Hier op vielen zy Hieronymus Pragenfis op het lyf , bedroo- nierony-

gen hem eeven ook zoo, gelyk Hus , met een verzierde geley brief, en rnag.

bragtenhem, met veele dreigementen, en inzonderheid, metdefchrik-

kelykfte gevangenis , en andere grouwelyke onthaalen , daar toe , dat £"""""

hy de leere van Hits afzwoer. Doch dit hielp hem niet , want zyn ge- m"g

weeten drong hem zoo lang , tot dat hy het opentlyk herriep , zynen Y^mp.
angft over die daad betoonde , en eyndelyk noch al veel vryer uytvoer

als te vooren. Daarom haafteden zy ook met hem naar het vuur , niet

teegenftaande veele , ja ook de Gecommitteerde zelfs , zich zyner aan-

naamen. Alzoo wierd hy eeven als Hus, in 't Jaar 1416, den 30 May, ^1"""

verbrand , na dat hy haar betuygt hadde, dat zy , over 100 jaaren,

God en hem daar reekenfchap van geeven zouden. Van die beyde ge-

tuygen de Papillen zelfs uytdrukkelyk : Dat zy haar , niet alleen enge- Gezuy^n ;s

meen fiandvaflig beweezen , maar ook , geen eenig woord haar hadden ¥£j!^
laaten ontvallen , waar uyt men een bedroefd en ellendig gemoed bejluy- tughcid.

tenkonde. (Ij Verders, Dat zy zelfs gezien hadden, met wat vooreen

nadruk en vreugde zy aan haart vyanden geantwoord , en hoe zy niets

het mtnjie gezegd hadden , dat een recht/chaape man kwaalijk aangeftaan

zoude hebben , hoe zy den dood niet gevreeft , maar zeer daar na ver-

Aaaaa 2 langt

(h) JEn. Sylvius cap.36. (») Theob. cap. 2$-. Catal.T.V. p. 727. & Auftor p. tfS. Stump-

fius Hift. Conc. Bafil. Luthcrus To. vi. Witteb. p. 169. (k) Nauclerus gen. 48. JEn. Sylvius.

Cufpinianus. (/) Sylvius c. 36. Nauclerus l.c.
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fmMGD. langt hadden, (m) Welke bekentenis toen ter tyd een Zeeker huyche-
laar voor onvoorzichtig hield, diergelyke dan altyd voorkoomen, wel-

ke, door geene openhartige bekentenifle in eenig gevaar willen koo-
men. (n)

oomaiten 13. Van deeze Procejfen is nu al , geduurende deeze beyde eeuwen

,

fchap!

3"

" zoo veel gefchreeven geworden , en de grouwelen der Paapen zyn ook
van zelfs zoo openbaar en taftelyk , dat daar geene verdere verklaa-

ringe toe van nooden is. Gewis is het , dat de grootfte vyandfchap
,

zoo wei teegen de getuygen der waarheid , als teegen Hus , daar van
daan gekoomen is, om dat de Geeftelykheid, in haare groote bedur-

Lwrevan venheyd , vermaant en aangetaft wierd. De verhaalde omftandigheeden
uos. leggen alles zelfs voor oogen , en wanneer men de hem toegefchreevene

Hellingen maar aanziet , zoo zal zig iemand over dit regts-geding niet

eens verwonderen , door dien diergelyke bekentenifien nooit van die

geene geleeden worden , welke zich rechtgeloovige noemen te" zyn.
Tot een voorbeeld : als hy bekend ; Dat alle die geene kinderen van Si-

mon den Toovenaar , en Ketters waaren , welke heilige dingen hopen of
•verhopen : dat niet de Geefielijkheid , maar de Gemeente der Heiligen , de
Kerke zy. Dat de Roomjche Kerke (en alzoo ook een ieder, die haar, in

haare hoofd-gronden , navolgt) w lange niet de waare Kerke isgeweefi.

Dat het Woord Gods alleen een richter der kerken is : (en alzoo niet de
Geeftelykheid of haare Symbola.) Al wie iets , teegen het JVoord Gods,
leert , of met zijn leeven het gebod van Chri/lus teegen is , die is de Anti-

chrift. De Paus, en de goddelooze Prelaaten, (alle booze Leeraars)^»
geene waare Herders , maar dieven en moordenaars. Zy zijn geene navol-

gers van Chriftus, zoo ze hem niet navolgen ; men moet haar ook niet ge-
hoorzaam zijn , by aldien zy iets teegens Godsgebod wildengebieden. Het
moeflen zoo wel Geeftelijke als JVeereldlijke den ondeugd der Geefielijkheid,

firaffen. De hooge Overigheid is verbonden , om de Priefiers tot een vroom lee-

ven aan te maanen. Men behoeft teegen niemand , als maar teegen God alleen,

te biegten. De Leeken konden , eeven zoo wel als de Geefielyke , het A-
vondmaal uytdeelen , en wat 'er van diergelyken , ook by alle huyche-
laars en goddelooze , noch al gehaatte ftellingen meer zyn , die aan
hem in 't algemeen werden toegefchreeven. (ö) Na dit kwam ook haare

grootfte verbitteringe teegens Hus , van zyne heldhaftige daaden zelfs

Befchuidi- af 3 daar hier booven al van gedagt is. Het is ook aanmerkelyk , dat

lenfhcm"'
zYne vyanden hem zulke ondeugden hebben opgedigt , als 'er, na dee-
zen , aan meer andere zyn opgedrongen geworden : Als dat hy zich zelfs

voor de vierde perzoon in de Godheid hadde uytgegeeven ; geiyk als men er-

gens van anderen zegt, dat zy zig zelven voor Chriftus , of den H. Geeftj

uytgegeeven hadden. Item, dat hy een muyterye hadde willen aanreg-

ten, uyt zyn Arrefi gaan , en veele lafteringen voortgebragt hadde, enz.

Met welke loogens de Papillen , en haars gelyken , in 't gemeen , zeer

mild pleegen te zyn, dog juyft daar meede haare zaaken, voor verftan-

ftige, maar te meer verdagt , en voor God ftrafbaarder maaken. Niet
minder is het ook aanmerkelyk , dat toen ter tyd ook Paus Johannes de

drie-en-twintig(le , van ketterye , en van veele dwaalingen en grouwe-
lyke ondeugden , aangeklaagt geworden is. Wiens zaake men ook
met die van Hus onderzogt heeft : en echter liet de Geeftelykheid dien
aarts-booswigt in 't heymelyk vry heene gaan , maar deezen benaamen

zy

(m) Poggius ep.ad Aretinum. (») Aretinus in Refp. (o) Caf.T. V. Autor pag. 180. Aöa
Concil.Conftant. Mutius Chron.l.xxvu. Ofiander Epit. H.E. l.i. Cio. HiliHutl. 1. c.
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zy het leeven. Waar uyt nogmaals klaar te zien is , hoe dat zoo veel J"
1^0,

onheyls niet zoo zeer aan den Paus , als wel aan de overige Paa-

pen toe te fchryven is. Want van Hieronymus van Praag fchryft 'er &«uygenij

een : Dat hy de Heeren Cardinaalen en alle Prelaaten , weegens haare IjLJnïi

kleederen-pragt , veele Lakeyen , Rmterye , hoovaardye , eergierigheid , o™(t\yk-

iz:ellitft , en diergelijke > gefcholdcn heeft, (p) Al wie nu zoo aanvangt, h£ 'd •

om teegen de boosheid te yveren , die verdient waarlyk , naar den zirt

van die geene > welke zig daar door geraakt vinden , niet anders , als

deeze beyde getuygen van Chri/im.

14. Evenwel is het bedroefd om te leezen, dat jgelyk het by alle par- Hui^n

tyen toegegaan is , alzoo ook hier , kort na haar dood , de eenigheyd , «Xyve-

denernft, en de oprechtheyd , onder haare navolgers, zeer afgenoomen
tlg '

heeft. In het begin was 'er wel eenen grooten ernft , wanneer zich in

de 60 Groote in Boheemen te zaamen verbonden , om de leere van Hus
te verdeedigen , en de Praagfche Umverffteyt ook een Verweerfchrift ,

voor Hus en Hieronymus van Praag, in 't Jaar 14,16, uytgaf. De zoo Huflu«i

genaamde Huffiten nu, hielden het ook, in 't begin, by een, fchoonde
kryB "

Keyzer Stgifmundus haar vervolgde , en veele van haar liet ombrengen.
Waar door dan ook den oorlog aanging , daar toe deeze Johan Ziska tot

haaren Over/te , verkoozen, die, by na gantfch Duytsland,en den Key-
zer zelfs, in nood en fchrik gebracht heeft. Maar, daar kwam wel haaft heldolfdet

eene fcheuringe onder haar , door dien eenige met de Papillen weeder huy- h" r -

chelden , en alleen het Avondmaal onder beyderleye gedaante behielden , caiixtineri.

die men daarom ook Calixtinen noemde. Van deeze nu zonderden zich

de yverige navolgers van Hus af, welke Thaboriten , van een fteedeken, ]^
0Il~

Thabor genaamt , heeten. Tot die liet zich Ziska zelfs door de belof-

ten van Stgifmundus , trekken , die dan zoo flim teegens de andere , als

nimmermeer de vyanden zelfs woedden, daar ondertufichen Ziska aan de
Peft weg fturf, en, voor zyn dood* geen noodiger voorzorge wilt, als,

dat men, na zyn dood, hem de huyd zoude aftrekken, en over een trom-

mel fpannen, in meeninge, dat alle vyanden daar voor zouden gaan weg
loopen. In zulk eene uytterfte woeftheyd en grouwel waaren deeze lie-

den al zoo ras weeder vervallen. Hier uyt nu ontftont eene nieuwe par-

tye , die men Orphani noemde , als nagelaate weezen van Ziska , doch , orphmi.

welke eygentlyk des Paus flaaven even zoo wel waaren , en , tot eenen

aanvoerder, Johannes Rokizanus , een geweezen Priefter, en boos man, R°ki«.

hadden. Hoe nu verder' de Boheemers daarna, op het Conalinm teBafel,

ingedaagd wierden , zulks is in 't vierde hoofdjtuk deezes boeks nu reeds

al verhaald. In 't korte, deeze goede Thaboriten lieten zich van dit Sy-

node bedriegen , zoo dat zy haare vryheyd , en , daar meede alle haar

overige goed , verfpeelden , en niets anders , als alleen den Beeker in V
Avondmaal , over behielden : en zy wierden van hunne andere partyen

jammerlyk verdrukt, en, ten deele verflaagen , ten deele in eeuwige ge-

vangeniflen geworpen , en haare ftad , Thabor, ook, in 't Jaar 144,4, >

verdelgt. Aan dit alles was wel meeft de Aartshuychelaar Rokizanus

fchuldig, die maar alleen na het Aartsbisdom vanPraag fnakte, endaar-

om nogmaals in ltryd met de Papiften geraakte , alzoo , dat alles ver-

werf door malkanderen liep. De Kooning van Boheemen , Georg Pode-

bradius , was met den Paus ook niet alzins eens , dewyl hy nog aan de

boovengedachte Compatfata van 't Bafelfche Concilium hing , echter ver-

volgde hy nog de overige Huffiten op het SileJIfche gebergte , tot dat hy

in 't Jaar 147 1. fturf. Het kleene getal, dat 'er van deeze lieden nu nog R<-ft<J«

Aaaaa 3 overig

(ƒ>) Theod. a Niem in Vita Johannis XXIII. p-47-
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Kohemife
Broeders.

J="Mcd. overig was, verftakzig, voor den toorn hunner vervolgers, inde wou-
den en bergen , en zy moeften zig aldaar met den naam van Janhiten^oi
Hoolen-inwoonders en Kuylen-krmpers , befchimpen laaten

;
daar zy anders

Picarders en Adamiten heetten , dog zy zelve noemden haar Boheemfche

Broeders , tot dat ze zich allengskens , in deeze eeuwe , met de Waldenfen ,

in Moravien ,Ooftenryk , en elders, vereenigden , en onder deeze laatfte

naamen , ook in de volgende zeftiende eeuwe , nog al bekend waaren

,

daar wy noch verder van haar zullen hooren. Nu derve ik de voorge-

ftelde paaien niet overtreeden : temeer, nademaal alle deeze zaaken , in

de Duytfche taaie aan demeefte niet onbekent konnen zyn. Qq)

(q) Vid. Thcobald.Aventin. Hajecus. Nauclerus. Regenvolfc. /En.Sylvius. Cramius in Van-
dal. Dubrav. ll.ee. Erafmus ep. ad Jo. Schledhim & citati. item Fafcicul. Rer. expetend.Golda-

ftus & Freher.de Rct».Bohem. Lafitius &Comenius. Gonfeflio Waldenf.&c.

Eynde van 't vyftiende Boek, enheteerfie Deel.

NAA-
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Angaande de verklaaringe en voortzettin-

ge van deeze Kerk- en Ketter - Hifiorie

,

daar van vak, in den beginne, zeer weynig
te zeggen , of den Leezer indachtig te ma-
ken van het geene volftrekt noodzaake-
lyk gczegt zoude moeten werden : want
de getuygeniflen van veele oprechte en ge-

loofwaardige Schryvers , konnen in de

plaats, van eene wytloopige en bondige inleydinge heel wel die-

nen. Aangezien de zelve beneevens de Algemeene Aanmerkin-

gen, over de Hiftorie der Ketteren, in de Hiftorie zelfs, over-

vloedig konnen aantooncn , dat 'er aan de waarheyd van veele

befchuldigingen , teegens onderfcheydene Ketteren , niet zon-

der oorzaak heel fterk werd getwyffelt , en dat de zaake zelfs

,

om die reede alleen , hoognoodig , en ook voordeelig geacht

moet werden , om ze van na by , en grondig te onderzoeken.

Maar vermits men nooit beeter, gevoeglyker en zeekerder, de

waare gefchanpenheyd der befchuldigingen , als uyt de mond en

de getuygenifle van de beklaagde zelfs, kan weeten , wanneer

men de zelve uyt de voorgevallene handelingen en bewyzen
naauwkeuriglyk overweegt en doorzoekt : zoo heeft men het dan

ook in deeze zaake, niet ondienftig geacht te zullen zyn , dat

men onderfcheydene gefchriften , van bekende menfehen , die

men doorgaans voor Ketters heeft gehouden , voor de oogen van

de geheele wreereld eens ging oopen leggen , en daar over * niet

zelfs, maar andere , welke in de Goddelyke fchriften grondig

onderrecht en ervaaren zyn , na hunne eygene befcheydenheyd

te laaten oordeelen. Edog voor af oopentlyk , en op de befte wyze

protefleerende , dat alle valfche, onrechtvaardige, goddelooze,

en andere verkeerde inzichten, misbruyken,en gevolgen , alhier

wel uytdrukkelyk en met ernft aan een zyde gezet ende verwor-

pen zullen werden; en nog veel weyniger, dat 'er niet het ge-

ringfte,tot naadeel en fchaade van de eeuwige Goddelyke waar*

heyd is gefchied ; maar dat naaft de Goddelyke leydinge

en voorzienigheid , de volgende reedenen en gronden dit ons

I.Deet. Bbbbb voor-
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voorneemen onftraffelyk hebben gemaakt en toegelaaten : te wee-

ten, Eerftelyky om dat het by alle de Leeraars en Godgeleerde

der Hooge Schooien , overvloedig in 't gebruyk is , en ook ,

wanneer men de reeden-twiftige weedcrleggingen wil inzien, ten

hoogften noodig is , dat men by de vraagen , en het onderzoek

aangaande de leeringen der Ketteren , altyd zoo veel als het moo-

gelyk'is, de eigene woorden der zelve daar by voegt , om de

zaake daar door in den grond te leeren kennen en te konnen on-

derfcheiden, zonder te vreezen, dat andere daardoor eenigzins

geërgert, of op den dwaalweg mochten gebracht werden.

Ten tweeden : Om dat 'er in de boeken der Hiftory Schry-

vers ^ zoo wel Tolltyke als Godgeleerde , en andere
, geheele

fchriften en boeken der Ketteren zyn te vinden ; zonder dat men
daar door noodig zoude hebben > om eenige de minfte fchaade,

hinder, of nadeel te vreezen, gelyk als da« de voorbeelden , zoo
wel van oude als nieuwe Schryvers van de Kerkelyke geichie-

denifien , zulks overvloedig genoeg aan konnen wyzen.

Ten derden, Om dat uyt alle de fchriften, ftellingen, t'zaa-

menknoopingen , wytloopige verklaaringen , onderfcheidingen,

en meer andere diergelyke uytvluchten der Ketteren, haaren ge-

heel aan malkanderen hangenden zin en meeninge, met alle zee-

kerheyd heel wel kan gevat en ondertafl: werden : daar en teegen

gemeenelyk uyt de half afgebrookene , verminkte , en meenig-

maal , uyt de t'zaamenftellinge zommige opgeraapte woorden en
ftellingen , ook wel een verkeert verftand en zin , teegens de mee-
ninge van de Schryvers reegel recht aanloopende , kan genoomen,
en als eene Ketterye of dwaalinge gedoemt en verweezen werden,

gelyk als 'er uyt veele twift-fchriften en ftellingen van de Ket-
termaakers, wel zonne-klaar kan beweezen werden.

Ten vierden: Om dat 'er noch vry veele fchriften, van zulke

befaamde perzoonen , onder de andere , hier en daar zyn te vinden,

en men van den beginne af geen zwaarigheid gemaakt heeft , om
die met den druk gemeen te maaken , en zulks wel meeft in de
bekendfte en gemeenfte taaien , alhoewel het grootfte gedeelte

van zulke fchriften , met voordacht altoos is onderdrukt en ver-

duyftert geworden.

Ten vyfden , Om dat anders die geene , van welke zulke men-
fchen als Ketters zyn gedoemt geworden , haar zelfs van haare ey-

gene begaane ongerechtigheid en meineedigheid, zeer verdagt zou-
den maken , by aldien ze niet wilden lyden of toeftaan, dat ten min-
ften de eene ofde andere eygene verklaaringe en bekentenifTe , van
eenige zoo genaamde Ketters, ook vry van andere, en niet alleen

van die geene, welke zich het oordeel, in zaaken hetgeloove betref-

fende.
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fende, met uytfluytinge van andere , alleen aanmaatigen , zou*

de moogen geleezen of onderzocht werden.

Ten ze/den , Om dat uyt krachte van het gemeene recht, en

Priefterdom onder waarachtige Chrïftencn , na de uytdrukkelyke

woorden van de Schriftuure, de kennifle en de beproevinge der

geeften , en met eene , het oordeel over de leere en het leeven

van andere, niet aan de Doftooren , Geleerde , Hooge Schooien,

en de zoo genaamde Godgeleerde, of Predikanten alleen, maar

de geheele waare Gemeente van fefiis Chriflm , toekomt, aan

welke , tct dien eynde ook zulke zaaken , in de gemeene en moe-
der taaie , noodzaakelyk meede gedeelt en bekent moeften ge-

maakt werden , in dien ze haar anders niet aan de Confcientie*

dwang, eenhoofdigheyd , heerfchappye , en regeer-zucht , over

des Heeren erfdeel, en diergelyke, teegen het Chrïflendom ftry-

dende grouwelen , handtaftelyk wilden fchuldig maaken.

Ten zeevenden , Om dat alreets in den beginne van het ver-

val der i\erke , en in 't byzonder onder het 'Pausdom , als mee-

de daar na , onder de andere partyen , de meefte Kettermaakers,

onbefchroomt , alle de fchriften van haare weederpartye onder-

drukt , verbooden , verbrant , verbeurt verklaart , en na haar

uytterfte vermoogen , onzichtbaar hebben gemaakt : alles onder

den fchyn,omde verleydingen daar door voor te koomen ,maar

meenigmaal , en in der daad , tot dien eynde , op dat het niet

oopenbaar en bekend mocht werden , welke van beyde de par-

tyen recht of onrecht heeft gehad , en of de verworpene en on-

derdrukte niet wat beeters, grondigers en heylzaamers voorden

dag heeft gebracht , als 'er in de gemeene Rechtgeloovige leere

wel is te vinden. Waar door dan heel klaar , de zwakheyd ,

onmacht, en blintheid van zeer veel diergelyke Geeftelyke Ty-

rarinen , t'eenemaal verraaden en bekent is geworden : byzonder

daar de Goddelyke waarheyd aan haar zelfs van de leugen niet

kan befchaadigt werden , en ook van haar zelfs machtig genoeg is,

om zonder eenig uytterlyk geweld of onderdrukkinge , de leu-

gen en dwaalingen te konnen weederftaan.

Ten achtflen, Om dat dog onder de zoo genaamde Recht-

geloovige, de aller godloofte ,fchandelyktte en lafterlykfte boe-

ken , Romans , en -diergelyke , als meede , ook de fchriften

zelfs van de teegenpartyen , in de gemeene taaie opentlyk wer-

den uytgegeeven. Waarom het noch veel meer verantwoorde-

lyk ende geoorloft is , tot verklaaringe van de oude en nieu-

we gefchiedeniflen , de eene en de andere fchriften , met den

druk gemq^n te maaken.

Ten neegenden i Om dat zulke fchriften , ook met toeftem-

Bbbbb 2 minge
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minge der rechtgeloovige zelfs, niet doorgaans verwerpelyke,

maar veelmaalen zeer voordeelige en hcilzaame zaaken in zig be-

helzen.-»Om welke oorzaaken ook de zelve van de groorfte yve-

raars, niet geheel verworpen en vernietigt , maar altyd aan de

hand gehouden en gemeen zyn gemaakt geworden.

Ten tienden, Om dat ook vecle nieuwsgierige en naauwzoe-

kende verftanden , een groot vermaak daar meede gefchiet , als

'er uyt groote en vermaarde boekzaalen , en andere getuygenif-

fen, allerhande raare , en tot nog toe t'eenemaal verduyfterde

boeken, manufcripten , zend-brieven , en diergelyke
, gedrukt

werden, waar in deeze onze eeuwe byzonder beezig en geluk-

kig is geweeft.

En eyndelyk , om dat dit voomeemen in 't algemeen tot ver-

klaaringe en voortzettinge van de geheele Kerkelyke Hiftorie , en

voornaamentlyk , tot ophelderinge van de albereyds gedrukte en

uytgegeevene Kerk- en Ketter-Hiftorie , en met eene ook tot

meerder verzeekeringe van veele naauwkeurige en verder na-

zoekende Leezers, zal konnen dienen, en daar ook tot dien eyn-

de zeer na vetlangt is «geworden.

Voor 't overige is de overzettïnge, boovcn al, daar het noo-

dig was , na het befte vermoogen , uyt de eygene taaie van de

Schryvers, getrouwelyk, en zonder omkeeringe of eenige ver-

valfchinge van den zin , gefchiet, waarom de Schryver ook,

voor al, waar uyt, en uyt wat editie of druk , het zelve is ge-

noomen , daar by voegt, op dat, die daar aan twyffelen, den

oorfprong zelfs moogen te raade neemen. De van God ver-

lichte en geheiligde Leezer , zal dan NB. alles beproeven en het

goede behouden ! Want tot dien eynde hebben altyd de aller-

yverigfte menfchen ook diergelyke voor verdacht behoudene
fchrifren dog uvtgegeeven en met den druk gemeen gemaakt;
koomende my daar by te binnen , het geene een zeeker Ca-
tholyk man hier over gefchreeven heeft. Te weeten , 'Jofephus

JMaria Suarefius , Bijtchop van Vat/on , in frankrijk (chryh

,

aldus in zyne voorreede , over Ntii Gnomas Tomo 27. Biblioth.

Tatrum Maxima pag. 182. Het kezen van de boeken , weike ,

als dwaalende , en ketterfche , gedoemt zyn ,
/*; zoo gevaarlyk

niet , om iemand op den dwaalweg te brengen , vermits ook de

boeken van Tertullianus van de vlucht , in tyden der vervolgin-

ge , van de vermaaninge tot kuysheyd , van maar eens te trou-

wen , van de fchaamte , en het vaflen , teegen de ziel/che , tee-

gen de K^erke zelfs zyn gefchreeven , en zulks wel, ten tyde dat
hy al op den weg der dwaalingen was geraakt

, gelyk als de H.
Hieronymus lib. de Script. Eccl. getuygt ; maar daarojn werden

ze
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ze niet te weyniger geleezen , gelyk ook de boeken van Origenes

zelfs van de principien of beginffehm, door Hieronvmus /*;; V La-
tyn zyn overgezet , met teegenflaande ze vol van dwaalingen zyny

welke van de L<\erke verkettert werden { en wat meer is , bet boek
van Didymus, het welk ook deeze Hieronymus in de Latynfche
Taaie heeft overgezet , werd onder dejklfs naargelaatene boeken

gevonden, en Augufiinus heeft ook de uytleggingen over de Epi-

flelen of Zend-brieven daar- uyt genoomen , met teegenflaande het

voor een werk van Pelagius was bekent : het is ook zeekcr-, dat

in de ix tomus of boek , de brieven , onder den naam van
Demetriades, het Symbohm, of de geloofs-bekenteniffe van Da-
mafus, en veele andere meer , Pelagiaans , en het maakzel ende

nytbroeizel van een liflige <Aartsketter zyn : en dies niet teegen-

flaande zyn de zelve voortgeplant , en met den druk gemeen ge-

maakt geworden. Ende zoodaanig laat de huysvader het onkruyt

onder de tarwe tot den tyd van den oogfl opwaffen. In diervoe-

gen vind men , by de hooge bergen , ook gevaarelyke en fieyle

weegen , onder de flruyken van de balzaame- hoornen vind men
adders, uyt gevaarlijk fenyn word Mithridaat, en uyt fchaade-

lijke en doodelijke fangen Theriak gemaakt : en daar is geen

boek zoo kwaad , waar uyt men niet wel wat goeds en heilzaams

zoude konnen neemen.

Dit is vati een Papifl gefchreeven , wien ik maar alleen een

Luyte'rfch Leeraar zal toevoegen , die het leezen van ketterfche

boeken, in eenige ftukken en voorvallen, niet verwerpt , te wee-

ten D. Joh. Förflerus , in zyn Qonfihum van het Studium Theo-

logicum, gelijk hetzelve aan de werken van Hulfemannus de

xMethodo Concion. pag. 398. is aangehegt. By welken zich

ook vetle andere voegen, als D. Joh. Schmidim in Afylo p. 50 r.

Dannhauerus in zijn welverdient fchool-recht pag. 215. D. B.

Carpzovius in Exam. Couftder. Mafen. p. 195. H. Varenius in

de verantwoordinge van Joh. Arends p. 91. en onder de Gere-

formeerde Rivetus Comm. in P/alm. p. 98. &c. welke eh veele

andere voornaame Schryvers , getuigeniflen en woorden , ik

om kortsheids wille , voor by ga , vermits die zaake aan zich

zelfs, onder alle de partyen van het zoo genaamde Chriftendom >

al lang voor bekent is op- en aangenoomen.

Ik zal echter tot meerder bekrachtiginge deezer zaake , noch

hier by voegen , wat de oude Leeraars hier van gefchreeven

,

en in der daad ook zelfs gepracJi/eert gehad hébben , als welke

ook diergelijke zaaken voor goed keuren. Cyrillus Hierofolymi-

tanus zegt van zich zelfs , dat hy ten befte van zyne toehoor-

ders , de boeken van de fflanicheërs , naarftig plag te door-

Bbbbb 3 leezen.'
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kezen. Cateche/i VI. fol. 63. En het vierde Concilium van Car-

thago heeft , al in de vierde Eeuwe , in de eerfle Canon , uyt-

drukkelyk bevoolen , dat het aan een Bifchop niet zoude geoor-

looft zyn , eenige Heydenfche , maar wel na geleegenheid van

tyd en nootzaakelykheid , K^tterfche Boeken te moogen leezen.

En wat noch meer is , daar is te vooren , in de derde Eeuwe

,

iets gedenkwaardigs , ontrent ó,\t punt , met den Biffchop Dio-

nyjms van Alexandrie voorgevallen , gelyk als Eujebitis zulks

verhaalt lib. 1. Hifi. Eccl. c. 7. uyt wien het veele andere her-

haaien : te weeten , als deezen Biffchop , op eenen zeekeren tyd,

van een Ouderling aangeklaagt wierd, dat hy de Ketterfche boe-

ken zoo naarftig doorblaaderde , en dat het te bezorgen was

,

dat hy het vergif van dwaalingen daar uyt wel zoude moogen

zuygen 5 dat Dwnyjius een neemei fche oopenbaaringe daar op

zoude gehad hebben, waar door hy in zyn voorneemen wierd

gefterkt. Want hy zoude eene ftemme daar by gehoort hebben,

hem wel uytdrukkelyk gebiedende : Leeft alles wat u voorkomt:

Want gy zyt reeds bequaam om alles te beproeven en te onderzoeken,

en door deeze geleegenheyd zytgy ook eerjl tot het Chriflengeloove

gedreeven geworden. Waar op die man in deezer voegen ook

van zich zelfs fchryft : Dit gezichte hebbe ik aangenoomen, als

het welke met het woord van den Apoftel wel over een quam ,

tot alle de jlerke fpreekende ; Beproeft alle dingen : behoud het

goede, (1 Thejf. v. 21.) Zoo dat deeze zaake doorgaans', zoo

wel van oude als nieuwe Leeraars , werd bekrachtigt , by-

zonder daar het teegendeel der zelve eerft onder het verval

der Kerken , in het Vdufdom en de heerfchappye van dien
,
plot-

zelyk is op gekoomen ; waar van de veelvuldige Indices Libro-

rum prohibitorum , beneevens de Inquifitie , eene overvloedige

getuygenifle konnen geeven.

Het zal ook niet ondienftig zyn, dat men van deeze ftoffe,

eenige oude en vermaarde yveraars zelfs eens gaat hooren , en

onder anderen , de verantwoordinge van Hieronymus , een zeer

yverzuchtig Leeraar, welke hy, teegens zyne achterklappers in

zijnen brief aan JMinerius en A/exander gebruikt , hier by te

voegen ; die dan aldus luyd : By aldien iemand daar over klaagt,

dat ik de verklaaringen en uytleggingen van die geene leeze , met
welkers leere en gevoelen ik dog niet over een koome , die moet

weeten, dat ik de woorden van den ^Apoftel gaarne hoore : be-

proeft alle dingen , en behoud het goede ; gelyk ook die van de Zaa-
ügmaaker zelfs , zeggende : Zyt voorzichtige wiffelaars , op dat
wanneer een penning niet goed is , en de rechte munte niet heeft,

hy verworpen worde ; maar die het aangezichte- van Chriftus , in een

klaar
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klaar en helder licht vertoont , /;/ ons herte weg gelegt mooge

•werden. Ik bekenne zoo wel in mynejonge jaaren , als in deezen

mynen ouderdom, dat Eufebius en Origenes zeer geleerde man-
nen zyn gewee/l , het welke ik ook van Theodorus , Aratius , en

lApollinarius wel kan zeggen , en echter hebben zy ons alle , in

haare uytleggingen over de Schriftuure , haare gedachteniffe na-

gelaaten. In de ingewanden der aarde zoekt men goud , en uyt

de flroomen haalt men blinkend zand , en de rivier Paclolus is

ryker van modder als van waater. Waarom la/leren my dan myne

vrienden , en de dikke vette verkens knorren teegens my , terwyle

ik zelfsflitle zwyge ? Myn voorneemen is , de Oude te leezen , al-

les te beproeven , het goede te behouden en van het geloove der

Algemeene l^erke geenzins af te wyken.

Nog al gedenkwaardiger is, het geene Socrates lib. VI. Hifi.

Eccl. cap. 12. van Theophilus Alexandrinus ,een groot en heevig

wand van alle Ketters , en in 't byzonder van Origenes (welken

hy ettelyke 100. Jaaren na deffelfs dood eerft heeft helpen ver-

doemen) verhaalt j naamelyk dat hy de fchriften van Origenes
<>

als ketterfch , open tlyk op een Synode verworpen , en deflelfs

boeken hadde weederfprooken , maar dies niet teegenftaande de

zelve altyd vlytig hadde geleezen : en als hy van zyne aanhangers

hier over wierd ondervraagt , zoo hadde hy haar geantwoord

:

De boeken van Origenes zyn een weyland gelyk , het welke met

allerhandefchoone bloemen is verciert , daarom , wanneer ik wat

goeds daar in vind, zoo neeme ik het daar uyt , maar by aldien

het my wat doornig voorkomt , zoo ga ik het voor by.

En zoo veel zy ook van deeze zaake, tot afweeringe van alle

fchaadelijke en aanftootelijke verwy tingen, voor af gezegt, het

welke , by vroome en een opregt gemoed hebbende menfehen

,

een behoorelijke en openhertige toeftemminge vinden , en zijn

oogwit heel wel bereiken zal. Maar wat aangaat de blinde be-

neevens de leidslieden der zelve , men zal die billijk en zeer

gaarne, als planten, die buitenen behalven dien doch uitgeroeic

zullen werden, en die alzoo, noch tot iets te beproeven , nog

tot het goede te behouden , eenigzins beqnaam zijn , aan den

Rechtvaardigen rechter overlaaten. De eigenzinnige en opge-

blaazene Seclariflen en zoekers van fcheuringen , hebben rcede

om zich zelfs het meefte van allen daar over te quellen , om dat

zy alles verzoeken en aanwenden , om de zoo genaamde onfeil-

baarheid van haare gezintheeden , en derzelver hoofden voor te

fpieeken en te befchermen , en om dat zy aan God en Chriflm niet

verder de eere der gehoorzaamheid geeven,als het haar Pharizee-

fche
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fche opgeblaazenheid , en haare gepretendeerde en lang gezogte

voorregt voor alle andere partyen , zulks gemakkelyk wil toe-

laaten.

Ik zal dan deezen mynen arbeid eyndigen , met een zoodaa-

nig gemoed, het welk een zeeker getuygenis in zig zelfs draagt,

dat alle het geene, dat in dit werk begreepen is , uyt een op-

regt en tot de waarheyd geneegen gemoed en voorneemen , met

den druk is gemeen gemaakt. Myn verder wenfeh is ook , dat

God de Heere nog al meerder en gefchikter mannen mag ver-

wekken , welke dit noodige werk tot hulp en onderftand der

waarheid , verder moogen voortzetten , het geene van my ver-

zien of uytgelaaten is , daar by voegen en verbeeteren , en

met meerder hulp- middelen en krachten moogen zyn gewaa-

pent, gelyk als ik dan ook t'eenemaal daar van verzeekert ben,

dat deeze wyze, om de Goddelyke waarheyd voor te draagen,

in het toekoomende meer zal gezeegent werden , als eenige men-

fchelyke^ bepaalde, en op de vaderlyke inzettingen , of eygen

vernuft en geveynfthey t gegronde Leeringen , twift-zaaken , en

diergelyken. Een ieder draage maar zorge , hoe hy voorzigtig

handelen , het allerbefte en noodigite zoeken , en alle het ande-

re daar voor mooge aan een zyde ftellen

!

VOORT-
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DER

ANTWOORDEN,
OP DE

ALGEMEENE VRAAGEN,
AANGAANDE DE

KETTERYEN,
Welke in het Eerste Deel der

Ketter-Historie,
zyn ter needer geftelt.

VOOR-BERICHT.
'

f0SïÈQ E booven-gemelte aanmerkingen , aangaande

de Hiftorie der Ketteren , zyn ten deele , op

en in zich zelfs , zoo vaft en wel gegrond

,

en ten deele , door het by-brengen der ge-

tuygeniffen van zoo veele onwraakbaare

Schryvers, zoo uyttermaaten vaft en bondig

beveftigt geworden , dat het aan veelen

,

moogelyk , wel een overtollig of onnoodig

werk mocht fchynen te weezen , om hier noch al iets by te wil-

len doen. Door dien echter deeze navolgende getuygeniflen

,

en ten hoogften rechtvaardige klachten , uyt de openbaare oef-

feninge, en zonneklaare daagelykfche ervaarenheyd zyn genoo-

men , en, dewyle ze ook, booven dien , ten aller uytterften

aanmerkenswaardig zyn, van weegen zeer veele byzondere om-

ftandigheeden , die ze in zich bevatten ; zoo hebben wy het niet

ondienftig geoordeelt te zullen weezen , om dezelve , hier ter

plaatze, op het einde van dit deel, eene kleyne plaatze te laa-

ten beflaan en inneemen.

I. Deel. C c c e c De
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De orde nu van alle dceze ftoffen , heeft van ons onmoosje-

lyk zoo heel naauwkeurig niet konnen in acht genoomen wer-

den, nademaal men het , volgens den aart van dit ons laatfte

deel deezer Hijlorie , veel gevoegelyker heeft geacht te zullen

zyn , dat wy , de önafgebrookene plaatzen der Schry veren zel-

ve, in haare volkoomene aan-een-fchaakelinge,den Leezer zou-

den voor oogen ftellen, als die, ftuks-wyze en verminkt, hier

en daar te baten invloeijen. Echter zal men , volgens de aanley-

dinge van ons voorige berigt, gemakkelyk genoeg konnen zien,

waar deeze of geene Schryver , in zyn getuygenifle , het ooge

op heeft j en wel inzonderheyt , nademaal de geftaadige prak-

tyke zelve, onder de mól-blinde Kettermaakers , helaas ! den

Schry veren, meer als te veel , zulke en diergelyke aanmerkin-

gen verfchaft en aan de hand gegeeven heeft , en zulks wel,

aan zulke perzoonen , die maar ter naauwer nood , volgens

het gezonde licht der Natuure zelve , eenigzins konnen erken-

nen Wat billyk en recht is. Aangezien de meefte y veraars, on-

der die groote hoopen , welke booven alle andere , in macht

uytfteeken , en de Meefter konnen fpeelen ,ook alle de Inzettin-

gen , of Wetten der Natuurc zelfs , zoo t'eenemaal koomen aan

een zyde te zetten , dat ze zich zelfs , door hunne zotte en ree-

delooze handelingen , voor de geheele weereld t'eenemaal ten

toon en ten fpot ftellen. Wy zullen dan nu vervolgends

gaan bezien , wat zommige wyze en oprechte Schry vers , aan-

gaande alle deeze zaaken, reeds al voor onze tyden
, geoordeelt

en geftelt hebben.

VOORTGEZETTE
ALGEMEENE AANMERKINGEN,

AANGAANDE DE

HISTORIE der KETTEREN.
§. i.

'ij^At de zuivere leerevan Chrifius nooit by den grooten hoop
van meenigerleye Setten en Religiën te vinden is , maar
enkel en alleen by de eenvoudige Leeken , die maar by
weinige bekend zyn , en van de weereld veracht en verket-
tert werden , zulks heeft , onder anderen , een Keur-
Brandenburgfche Lyf-Medicus , genaamt Francifcus HiU

desheim, in 't Jaar 1570. in een zeer aardig Latynfch Treurfpel , voor-
gefteld onder deezen tytel : Religio Tragcedia , waar van hy hem zelve

't
'97'
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p.97. edit. Hola Sax. 16 14. opfteld, in deeze navolgende verzen heeft

beflooten

:

Vifura mores Relligio mortalium

Demijfa coelo viduafecum fecuü
Lugens rumam infine mundi, ubijacent

Confufa , verfa , elufa , mutata omnia

:

Diu vagata tandem in argutum incidit

Sophifiam , ab hoc delufa , mundi mittitur

In regiam: quam Moriella ut confpicit,

Primum falutat ,mox bonam male excipit,

Et feditiofamfcsmmam falfo vocat:

Matronafupplex tantulumjïbi locum

Dari rogat : Mundi vocantur filia:
Avaritia <& voluptas : Matre prafide

Regma , ab Mis concilium ingens cogitur

:

Incerta dm eft, ancepsque confultatio.

Poft velitationem acrem deciditur

,

Matrona morofa regio, mundi exeat

,

Et infacellum migret ,ibi laboribus

Myftarum alatur , illic\aras incolat

,

Et templa frequentet , ac relmquatfeculo
Pompas fuas : Accedit ergo fcemina

Catholicum , tiara & induitur facra

,

Aurora picia vefte , corona gemm e

a

Ornatur: Inde forte prodiens , manu
Pijlologi fcenam in recentent abducitur,

Nudatur & fit hoftibus ludibrium,

Mundo cachmnus, exul, expes, prodiga

Salutis , indigens opis , nocens malis

Et innocens bonis vocata : hinc exiens

Stola refumpta candida revertitur

,

Mox nuda interim palla cruenta cingitur

:

Deplorat hac Catholicusfecum & gemens

Exoptat ifta antiqua mundi tempora :

Tandem pererrans Relligio templa omnia

,

Fcedata cuncJa turpiter triftis videns,

Veftem refumens priftinam , fidam domtim.

Ubi tuta habitet , ubi moretur , quaritat

,

Siforte animula mifella ) nudula ,egens Deo
Tandem vagam excipiat , reponat exulem
In cordis adem, ut hic quiefcat tutius,

Qiiam mundi m aulis , mter & falfarios :

Donec dies fatalis illa favens bonis,

Jrata malis , ruente defcendat polo.

Welke aanmerkelyke Verzen, door een Liefhebber der Dicht-kunde,

aldus zyn overgezet.

De Godsdienft , als een weeuw , betreurende in zich zelven

't Verderf, dat de eeuw op 't end des waerelds zal bedelven ,

Daar' t al verward, verkeerd, befpot , verandert leid

,

Kwam daalen van't gewelf des hemels, om befcheid

Ccccc 2 V*n
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Va» alter menfe» zeen doof 't oege te verwerven.

Na dat ze zich al lang getrooft had om te zwerven,
Ontmoette &e een Sophift volfchalke argliftigheid

,

Van wien zejammerlyk bedroegen en misleid

In 't koninklyk paleis des waerelds word gezonden.

Zo haaft de Zotheid haar gezien heeft en gevonden,

Begroet ze haar in 't eerft ; daarna, metjnood bedryf,

Onthaalt ze , en noemt die goede een boos oproerig wyf.
De Vrouw, ootmoedig, bid, met innerlyk verlangen

,

Om een geringe plaats tot haarent te ontfangen.

Men roept de Dochteren des Waereldsftraks by een,

De weelde en gierigheid : daar word in 't algemeen

De breede Raad vergaart , om, met bedachten zinne

,

En onder 't opzicht van hitn Moeder de Vorftinne

,

Op 't ingebrachteftuk naauwkettrig acht teftaan.

De Raadsvergadering bïyft lang onzekerfiaan

,

In twyfel wat te doen. Na dat men heen en weder
Had fcherp ge/treeden, komt het vonnis hier op neder;

Het korzei wyfzouw uit des waerelds hof metJpoed
Verhuizen in de kerk , daar megt ze zyn gevoed
Door heiige dienfien der gewyde Prie/ier/chaaren

,

De tempelen betreên , en woonen by de Altaaren

,

En laaten de Eeuw haar pracht. De Vrouw dan gaat , verjaagt
t

Naar 't volk , aan wien de naam van Catholyk behaagt :

Daar ziet ze een Mytermuts zich op de haaren planten

,

En word met eene kroon verfiert van Diamanten

,

En met een kleed , geverwt gelyk de dageraad.

Van daar zich , by geval , begeevende op deftraat

Word ze op een nieuw tooneel getrokken door de handen

Van een gelovige , en , ontbloot , haar' dood-vyanden

Gefielt ten doel vanfehimp, de waereld tot eenfpot.

En balling, hoopeloos, verkwifter van 't genot

Des heils, en zonder hulp , nadeelig voor de boozen,

Onfchadelyk genoemt voor die het goede koozen.

Hier keert se weer van daan in't vorig wit gewaad

;

Straks op een nieuw ontbloot, en in gelykeJlaat

,

Word een bebloede rok gehangen om haar leden.

Een Catholyk betreurt m zyne inwendigheden

Met zuchten dit bedryf, en wenjï met fierke zucht

Om 's waerelds ouden tyd, zo deerlyk weg gevlucht.

De Godsdienft emdelyk, doorwaarende alle kerken,

En vol van herteleed, en droefheid , in 't bemerken,

Hoe 't allesfchand'lyk is bedorven en bevlekt

,

Behangt zich weder met haar oude kleed , en trekt

Aan 't zoeken naar een huis , daar zuiv're trouwe heilig

Bewaart word , daar ze mag vertoeven vry en veilig

,

Of ergens eene ziel , ellendig, naakt, ontbloot

Van God, de dooiende eens ontfange in haarenjehoot,

De droeve balling plaats vergunne in 's herten tempel,

Om veiliger aldaar , dan binnen poort en drempel

Van 's waerelds hof, en by het volk , dat zyne lufl

Jnfchalke valsheid heeft, te neemen haaren ruft;
Tot die befchooren dag , der boozen fchrik , der vroomen
Geluk, met de ondergang des hemels neer zalkomen. §.
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§• II.

De edele en opregte Picus , Graave van Mirandnla , heeft , op de na-

volgende wyze, van het gewoonelyke verketteren geoordeelt , in zyne
verantwoordinge , over over zyne dertien Vraag-ftnkken

, (Quaftien)

p^g 1)!- En zulks wel volgens den ellendigen toeftand der Kerken , die'er

in zynen tyd plaats hadde : ,, Ik zegge dan , zoo wanneer iemand al

„ met eenige dwaalende meeninge is voor ingenoomen , aangaande zom-
3} mige zoodaanige zaakcn, daar de Kerke noch geen vonnis over heefc

a uytgefprooken , zoo wanneer zyn inwendige wille maar niet bevlekt

33 is, maar dat hy een vaft voorneemen heeft, om gewillig alles te willen

„aanneemen en gelooven , wat met de Heilige Schriftuure en de Kerke

33 wel over-een-komt, dat de zoodaanige geen dood-zonde altoos daar

3, door begaat , en dat hy ook , eygentlyk genomen , geen Ketter ge-

3, naamt kan werden . Waar uy t nu verder volgt , dat op eene tyd een zeekere

j, meeninge te voeden voor eene groote zonde kan erkent werden , welke het

„ echter, op een andere tyd, zoo zeer niet zal zyn^nademaal een en de-

,j zelve man, op de eene tyd wel iets, zonder eenige de minfte halftarrig-

„heyd,kan gelooven, dat hy op een andere tyd, zonder halflarrigheid

,

„ niet zoude hebben konnen gelooven of toeftaan , naamelyk , na dat hy

,, ondervonden heeft, dat het de Kerke, of de Heilige Schriftuure zelve,

„dus of zoo klaarder heeft uytgedrukt. Aangaande het rechte teegendeel

,3 van het geene men noodzaakelyk moet gelooven, betuygtde eenpaari-

,, ge over-een-ftemmingeder Leeraaren, welke alle zeggen, dat eene bloo-

„ te doolinge des verftands , alleen den menfeh geenzins tot een Ketter

„maakt, maar dat daar noodzaakelyk by moet komen, NB. eene puure

„ boosheid en verkeertheid in den wille van zoodaanig een menfeh. Om
„deeze reede zegd ook Augvftnius: Ik kan wel ergens in dooien, zonder
„dat ik juyft daarom een volkoome Ketter hen. Deeze ftellinge werd
„ook verder door het algemeene befluit der Kerken t'eenemaal bekrach-

tigt, door dien die zelfs veele zoodaanige menfehen onder het getal der

„ Heilige geplaaft (gecanonifeert) heefc, welke echter tot aan haar dood
„toe, zommige dwaalingen hebben aangehangen en ftaande gehouden,

„die daar na, door de Kerke zelfs , als ketterfch , zyn veroordeelt en

„ verworpen geworden, nademaal men nergens leeft , dat zulke of dier-

,,gelyke ftellingen ooit of ooit van hen zyn wederroepen geweeft. Zoo-

„ danige mannen nu zyn geweeft, Papias, Biffchop vanjerufalem, ViElo-

,3 rinus van Pavye , Irenaas van Lions , de Heilige Cypriantis , en veele

„andere, van welke alle het ons heel wel bekent is, dat zy, in zommige
„ftukken van het geloove, gedwaalt hebben, door dien haare ftellingen

„daar na, als ketterfch, opéntlyk zyn verdoemt geworden , en echrer

„ werden zy, des niet teegenftaande, onder het getal der Heilige geree-

„kent. Waar uyt dan volgt, dat men noodzaakelyk zeggen moet, dat

„ die geene, welke in zulk eene meeninge, of diergelyke, aangaande het

„geloove, zyn gefturven , echter met geene dood-zonde ten graave zyn

„ gedaalt : of men zoude moeten zeggen , dat de Kerke zelve gedwaalt

„hadde, nademaal zy deeze menfehen heeft gecanomjeert. Wanneer zy

„ echter daar op voortvaaren , met te zegden , dat deeze luiden miflehien

„ niet te rechte onder het getal der Heylige zullen geftelt geweeft zyn,
„eeven gelyk als een van myne teegenfpreekers deeze bewys -reede ook te

„berde brengt , zoo ben ik als dan niet voor, maar zy zelve zyn vlak

„teegen het algemeene befluyt der Kerke. Maar op dit voorftel, beflui-

„te ik , aangaande de zaak van Origenes ,of ik fchoon al volkoomentlyk

„ toefta , dztÓrigenes met veelerleye dwaalingen in het geloove wel eer is

'Ccccc 3 be-
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„befmet geweeft , dat dit alles echter, zoo wanneer 'er maar geene be-

„vlekkinge in zynen wille is by geweeft, tot geen bewys altoos kan ver-

„ ftrekken , dat zyne ziele daarom by God zoude verdoemt zyn ge-

„ worden. Zoo dat dan daar uyt zoude moeten beflooten werden j

„of 'er fchoon eene dwaalinge , aangaande alle de {tellingen van het

„ geloove , in het verftand alleen van iemand is , wanneer dje maar niet

„vergezelt is, met een puure boosheyd en bevlekkinge in zynen wille,

„dat als dan zoodaanig eene dwaalinge den zulken aan zyne zaaligheyd

„niet het geringfte kan hinderen : of ook, fchoon dat zulk eene dwaa-

„ linge wel kleyn is , wanneer die echter in den wille des menfchen be-

„ ftaat , zoo is die hem wel deegelyk hinderlyk , en kan ook , ten dien

„opzichte, eene en dezelve zaake, aan den eene hinderlyk weezen, en

„aan den anderen niet. By aldien nu de dwaalinge op zich zelfs, fchoon

„ze al vry groot is, aan iemands zaaligheyd niet hindert, zoo heeft ook

„dat geene, waar in Origenes wel eer heeft gedoolt, zelfs aangaande de

„voornaamfte hoofd-punten des geloofs, hem in 't minfte niet aan zyne

„ zaaligheyd konnen hinderen, by aldien zyn inwendige willemaar regt-

„fchaapen en op geenerleye wyze bevlekt is geweeft. En op deeze

,,wyze is het ook geenzins genoeg, dat die geene, welke de verdoeme-

„niffe van Origenes willen bewyzen, zyne dwaalingen ten dien eyndete

„voorfchyn brengen, midsgaaders zyne volhardingein dezelve, tot zy-

nen dood toe, maar zy moeften in teegendeel,zyne volftandigeftand-

vaftigheyd in dezelve konnen bewyzen, die met eene halftarngheyd ,

onachtzaamheyd , of eenige andere opzettelyke boosheyd van zynen

wille, vergezelfchapt was. By aldien nu eene eenige dwaalinge , ze

mag dan zoo gering zyn als ze wil , genoegzaam is , om iemand te

j, konnen hinderen aan zyne zaaligheyd, zoo heeft dan de dwaalinge

„van Cyprianus, aangaande den TVeederdoop der Ketteren, hemweldee-
„gelyk moeten hinderlyk geweeft zyn , en de Ketterye der Chiliajien

„(/leiders van het dayzendjaarige Ryk van Chrifiui) zoude hebben moe-
,,ten veroorzaaken , dat Papias niet zaalig hadde konnen werden , door
„dien hy de eerfte aanvanger deezer Ketterye is geweeft, en dat hy ook

,, met die zelve meeninge is ter graave gedaalt. Waar uyt men dan ook

„ verder zoude moeten befluyten,dat'er veele ten onrechte door deKer-
,,ke wel eer zyn gecanonifeert geworden , by aldien de eene dwaalinge

„aan dezaaligheid hinderd, en de andere niet ; en waar kan men ergens

„dit onderfcheyd (diflinclie) vinden, dat het eertyds dies aangaande van

„de Kerke zelfs is gemaakt geweeft?

§. III.

De hoog geleerde Jacobus Acontiust die in de Kerkelyke Hijlorten der

Remonflranten, allenthalven zoo zeer bekent is, heeft in zyn Boek van

de Arglifiigheeden des Satans ,al in het Jaar 1565. wanneer dit Boek voor

de eerfte maal te Bazel is gedrukt geworden , deeze zelve zaak zeer

wyflelyk en uytvoeriglyk verhandelt , uyt welken Schryverhet de moei-

te wel waardig zal weezen, om de hoofd-punten hier ter plaatze needer

te ftellen. „In het begin wyfthydanaan,metwat voor een lift de Satan

„de oneenigheyd in de Kerk invoert , en Seclen aanrecht , die onder

„ malkanderen tot de dood toe vyandig zyn. Verder klaagt hy over de

„groote nalaatigheyd der menfchen zelve , in 't leezen der H. Schrift,

„en de onderzoekinge der waarheyd , waar uyt dan eene groote dom-
„ heid en onweetenheid , valfche meeningen en doolingen noodzaakelyk
„moeten volgen,zoo zeerzelfs,dat de Leeraars,zoo dra als maar iemand een

„ weynig over zyne gezette paaien treed , al terftond eenen allarm maa-

ken,
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ken, en over onlydelyke nieuwigheeden , alles met fchelden, fchreeu-

wen en lafteren vervullen. Daar doch, wanneer men alles maar, wat
„ een fchyn van nieuwigheyd heeft , zoude verwerpen , de Kerke nooit van
„ haare doolingen gezuyvert zoude konnen werden. Hier by beroept

„hy zich op zommige Gereformeerde , welke , wanneer 'er eenig mis-

„verftand kwam voor te vallen , in haare oordeelen zich niet gewoon
„ waaren te verhaaften , maar die een weynig voorzichtig gingen , tot

„dat men de reede aangehoort en wel overwoogen hadde , nademaal

„ men , zelfs ook in dat geene , dat al eens voor heel gewis en zeeker

„ aangenoomen is geweeft, wel bedroogen kan zyn, en zelfs dooien.

„En of iemand al zeyde, dit of dat is eene oude ketterye, en voordee-
„zen al genoeg weederlegd, zoo moet men echter op zulk zeggen niet

„veel acht flaan , maar denken , dat die zaak licht te vooren niet wel
„verdeedigt mocht geweeft, of dat de Duyvel ter zelver tyd ook wel
„een verleider en verwerder konde zyn.

Verder gedenkt hy ook : „ Dat als 'er ergens van getwift werd , men
„vlytig moet onderzoeken, of dat ook wel eenig voordeel tot het oog-

„merk der Chri/lelyke Godsdienjt kan toebrengen
; gelyk als daar is : dat

„men geloove , dat Jefus zy de thriftus> de Zoone Gods, en dat men door

„het geloove het leeven in zynen naame zal hebben. Joh. XX. By aldien

„het nu hier toe niet diende, zoo was het onnut , en het beftont maar

„alleen in ydele befpiegehngen, gelyk als aile de leer-punten , die in het

„werk van God aangeweezen ,
geen nut hebben. Maar wanneer 'er iets

„in verfchil getrokken werd, zoo behoorde men met den geene, welke

„men dooiend hield , in alle vriendelykheid te handelen , hem zyne
„woorden zelfs te laaten uytleggen , en ook niet licht iets aan onwee-
„tenheyd, bedrog, onbefchaamtheyd, of diergel yks , de fchuld gee-

„ven, of iets zeggen of doen , dat haar mochte hinderen , en meer doen

„afwykend en verbittert maaken : maar veel eer behoorde men als dan

„de drift der liefde op te volgen , welke hier ontrent maar alleen moeft

„heerfchen en aanwyzen, dat men alles ten befte behoorde te duyden.

Noch verder, daar hy zyn gevoelen aangaande de grond. artykelen ont-

dekt, welke op de gedachte plaats ook getoont werden , zoo fpreekt hy

wytloopig van de bloed-oordeelen teegens de Ketters , en hy bewyft :

„ Dat eene Overigheyd ook wel , van 't geene,daar over getwift werd , mag

,

„ia moet kennifle neemen , maar dat die doorgaans geen rechter over iemand

„moet zyn, die zich aan Gods Woord onderwerpt, veel minder eenig

„geweld teegens hem gebruyken, en allerminft noch op het oordeelvan

„een ander. Hier op vermaant hy de Leeraars, dat zy de leere in eene

„behoorelyke zuyverheyd, zonder veel gekyf moeften houden : en de

„toehoorders, dat zy tuflehen Gods Woord en tufTchen de Gloffen en

„uytleggingen , doch ter deegen onderfcheyd moeften maaken. Datzy
„ook de teegenwoordige leere met de voorgaande dikwils teegen den

anderen zouden houden , en niet met die , welke in 't begin van de Re-

formatie eerft was ingevoert , maar met de allereerfte jipojlolifche. Hier

by wenfcht hy ook , dat 'er die vryheyd van propheteeren weederom

ingevoert mocht worden, die i Cor. XIV. befchreeven is. De Syno-

„den of Concilien en de Conjï/iorien , houd hy voor geen bekwaam mid-

„del , om de fcheuringen te doen ophouden , zoo dat men die maar

„flecht heen moeft volgen. Want, zegt hy , is 'er een Synode in Chri-

„Jliis naam recht te zaamen gekoomen , zoo wil ik gaarne daar in geloo-

„ven. Maar van waar zal ik dat weeten? Om dat zy dat zeggen? Dat

3 , kan de allerlichtveerdigfte boef ook wel zeggen. Daarom kan men
ook
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„ ook niemand dwingen , om met zulke oordeelen te vreede te moeten

„zyn. Verder vermaant hy de voorftanders der Kerken, dat zy in haa-

ire Cenfuren , oftoetzen, met liefde, zonder norsheid, trotsheyd,of

j, heerfchzuchtigheyd zullen handelen, niet als die aan zyn deurgefchre-

,,ven hadde : Niet/tand kom hier in , die van my met leeren wil ! welke

„ zich inbeelde , dat hy de boom der kennifle heel alleen opgegeeten

„hadde.
§• IV.

Van de Symbolifchc Boeken fchryft de gedachte Acontius verder aldaar:

„Dat de beïydenifien aan zichzelven wel niet te verwerpen waaren,wan-
„neer ze maar alleen de voornaamfte hoofdtlukken des Chrijtendoms

„voordroegen, maar iemand te dringen , en een ander daar aan te binden, is

„ niet goed , veel minder is het Chrijielyk , dat men iemand met veele

„ vraagen perfle en dwinge, om zyn gevoelen van deeze of geene zaa-

„ken te openbaaren , dat eene dwingelandye is, die men onderden naam

j, van goede kerke-ordens bedekt. By aldien men ook de aangevangene

„verbeeteringe niet terftond weeder wil vernietigen, zoo behoeft men
„geene inzettingen te maaken, om de geweetens altyd meer en meer te

„verdrikken. Eyndelyk befluyt hy met deeze ernftige woorden :

,> Wee u, gy die om ydele eer , en om den fchyn van geleerd te zyn ,

„of uyt groote nieuwsgierigheyd nimmermeer ophoud met oneenighee-

„den, woorden-twiden en fcheuringen uyt te ftroyen ! Wee u , gy die

„uw' haat en nyd , en geveyndheyd den ruimen toom laat , en u zelfs

„maar by eeren zoekt te behouden, die de twift alleen niet ophoud en

„dik, maar die ook de gemoederen meer en meer ontruft, en alle de

„ ftrydigheeden onfterfTelyk maakt ! Wee u, gy die of uyt een verkeert

„of ook lichtvaardig gemoed zulke gewichtige dingen niet eerbiedig

„ handelt , noch te vooren wel overweegt , wat gy doet , en alzoo alles

„maar met aanftoot en ergerniflen vervult ! Wee u , gy die op niets an-

ders ziet, als dat gy by de menfehen maar als Gooden geacht werd,
„die uwen Broeder veracht , bedroeft , drukt , over zyn geweeten
„heerfcht, en alzoo het ryke des Duyvels verder met bolwerken enpaa-
„len verfterkt. Wee, zegge ik, wee ! wee ! wat grouwelyke (traifen

,, hangen u over uw' hoofd op dien dag ! Ik fpreeke deeze dingen niet

„alleen tot de Roomfche Pauzen, Cardinaalen , en andere diergelykej

„ maar ik fpreeke die geene aan , van welke ik hoope , dat zy noch oo-
„ren hebben om te hooren. Welke wel Chrijlus belyden, maar die met
,,uyttermaate looze drikken van den Satan aangevallen werden , op dat

„ hy hen tot zyn voorneemen misbruyke , daar zy hen op 't minde tee-

„ gen voorzien. Ach , dat zich dan een ieder voorzie , en zorgvuldig

j, waake ! Het Pausdom is niet allereerft te Rome gebooren, maar het
„komt al van onze eerde Ouders af. Onder ons is niemand , die zyn
„eyge Pausdom niet in zynen boezem draagt, dat dan by de eerde ge-

„leegenheyd te voorfchyn komt, by aldien men zich zelve niet met
„groote wysheyd onderzoekt , ja zich zeiven recht geweld aandoet.

„Wie ooren heeft, die mag het verdaan, enz.

§. V.
Van de vryheyd der geweetens in Religions-zaaken , heeft ook de be-

kende Gereformeerde Leeraar Johannes a Lafco } in zyne voorreedeover
het Boek van de Sacramenten der Kerken , de volgende bekentenis nage-
laaten : TVy moeten onze eendracht zoo niet verftaan , dat het fchynt dat
ivy anderen na ons van alle toegang , om de zttyverheyd van de leere meer
en meer aan den dag te brengen , wilden uytjluyien. fVy zien wel in der

daad,
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daad, dat veele dingen nu veel beeter geleert werden, als te vooren, en dat
i'eele oude manieren vanfpreeken , die te vooren in de Kerke zyn lang gebruykt

geweeft , nu verandert zyn. Zonder twyffel zal de Heilige Geeft ook an-
dere na ons in de gemeente Chnfti byftaan, gelyk als hy ons, en onze Voor-
onderen bygcjlaan heeft. En gelyk als wy zien , dat alle dingen zich tot

eene meerdere volkoomenheyd fchikken ; zoo weet ik voorwaar met, ofhet
ons al toekomt, dat wy de trappen en den wasdom zyner gaaven , in onze
formulieren en manieren vanjpreeken, als binnen zeekere paaien of heynin-

gen willen injluyten: gelyk als ofde Heilige Geeft niet dorft blaazen, waar
hy wilde , en door wie hy wil. Ik gecve geen plaatze om een nieuwe leer

aan te ncemen , maar ik fpreeke alleen voor de vryheyd , om den grond , die

eens gelegt is , te verklaaren en op te pronken, ook te toonen , dat de Heili-

ge Geeft daagelyks met ophoud van meer aan den dag te brengen.

§• VI.
Noch een met naame Antomus Corranus , die eerft van de Papiften

zeer vervolgt geworden , en hier na onder de Gereformeerde een Predi-

kant geweeii. is, heeft in 't Jaar 1567. aan de Lutherfche Predikers te

Antwerpen het volgende laaten toekoomen. „Voor eerft klaagt hy ,

,dat de ftoel der waarheyd in een ftoel van twift en tweedragt verkeert

, was geworden : als ook , dat men niet anders behoorde te prediken als

,het zuyvere Woord Gods, tot kennifle van Chriflus , en om de eenig-

,heyd en broederlyke liefde daar door op te rechten ; gelyk ook de af-

, flervinge van den ouden Adam , en van onze booze begeertens, in de

, plaats dat men dien ftoel gebruykt tot lafteringen , befchimpingen,
,fmaad-woorden, en zulke reedenen, die niets anders als loutere haat

,en nyd teegens malkanderen , en tweedragt in de leere veroorzaaken.

, Wanneer dit, fchryft hy , by eenige onbefchaamde Munnikken , als

, werktuygen des Antichrifls , en van den Paus al gefchiedde , zoo mogt
, men het verdraagen , door dien men doch wel wift , dat zulke Pro-
,pheeten maar Balaams leerlingen zyn, die haar tongen aan 't volk ver-

binden om God te vloeken. Maar wat u (Lutherfche Predikanten)

, aangaat, beminde Broeders, een woord, dat uyt uwen mond gegaan

,is, bedroeft my zeer hoog , om dat ik vreeze , dat Chriftus Kerke
,daar door geërgert zal werden. Het eenige middel ontrent de ver-

schillen in den Godsdienft , om eenig te werden , is alleen ,. dat men
, eikanderen vreedzaam, aangaande de misverftanden,verma.ine,enmet

, malkanderen lieffelyk handele , het welke veel beeter is , als wanneer
,men den ander met heele boffen pennen beftryd. huther , Melanch-
,thon, en andere , waaren Dienaars van God , welke heel zorgvuldig

,arbeydden, om de misbruyken te weeren , en de waarheyd des Euan-
,geliums te openbaaren. Evenwel waaren zy geene Gooden, maarmen-
,fchen, die dooien konden. Was 'er onze ondankbaarheyd niet in de
,weg, zoo zoude God noch wel meerder werktuygen verwekken, om
,het licht van zyne waarheyd te vermeerderen. Het is wel waar , dat

, de voorgaande Leeraars ook wel zommige bytende woorden , en harde

, reedenen gebruykt hebben , die de verkondigers van het Euangelium

,des vreedes niet aanftaan : maar dat was noch al eenigzins te verdraa-

,gen, weegens de ellendige tyd , daar inne zy gekoomen waaren enz.

, Maar moeten wy dan nu, daar God zoo veele ftraalen zyner klaarheid

, heeft gezonden, noch aan het licht hangen, dat van een weerlicht af-

,komt ? Men moet uyt onze Leeraars geene afgooden maaken. Zyn
,de Corinthiers , dewyle zy partyen maakten , daarom vznPanlus, dat

, uytverkooren werktuyg , niet beftraft geworden ? Hoe zal dan God
I.Deel. Ddddd ons



3)

762 NAADER VERKLAARINGE over de

„ons niet ftraffen, om dat wy als katten en honden eikanderen aanval-

len, en den band der liefde in ftukken breeken, om eene menfchelyke

meeninge ftaande te houden. Wanneer de Heere Jefus aan zyne Difci-

„ pelen een kenteeken wilde geeven, daar men haar aan kennen zoude,
„zoo begeerde hy niet, dat men de Augsburgfche Belydenis, of de Be-

,,lydenis van Martintis of Joannes zoude volgen , maar hy gaf hen de
,,liefde tot een kenteeken enz. Wie was doch de Auteur van de Augs-
„burgfche Belydenis, daar men zich op beroept, als was die het vyfde
„Euar/gelium, en wie heeft de Auteur der zelve zulk een macht gegee-

„ven , om een oordeel en vonnis der verdoemenifie,teegens alle diegee-

„ ne uyt te bulderen, welke zyne uytleggingen , over zommige Schnf-
„tuur-plaatzen , niet willen aanneemen ? Wat voor een verftandig

„menfch, die zulks hoort, zoude niet vreezen, dat hy de tyrannye des

„Pausdoms wel konnende ontwyken, al terftont weederom in diergelyk

„eene ellende moeft vallen. Ik mag aan den Auteur van eene Belydeniflc,

„des Apoftels woorden wel zeggen: Myn broeder, myn vriend, wiezyt

jjgyj dat gy een vreemd knecht oordeelt? Wie heeft u die macht over

j, hem gegeeven, zyt gy zyn verlofier, zyn rechter? Is hy inuwennaa-
„me gedoopt ? Hebt gy geenen meefter ? Valt hy , zoo zal hem zyn

„ meefter wel weeder oprechten , hy heeft de macht daar toe. DePalt-

,,fche Kerken , de HeJJifche Godgeleerde: de Hertog van Wirtenberg , Peuce-

„rus, Eberust en andere, neemen de Augsburgfche Belydemffe welaan,

3 , en nochtans koomen zy in haare uytleggingen met malkanderen geen-

„ zins over een. . . . Daarom in de plaats dat ik met u woorden-twifte

,

,,bidde ik God, dat hy ons de genaade geeve , om ons zyn licht deel-

achtig te maaken, dat alle duyfternis der onweetenheyd en boosheyd

„verdryft. Laat ons zulk een zoort van woorden-twiften verlaaten,

„daar in wy op onze uytleggingen hartnekkig ftaan blyven. Laat ons

„de opbouwinge der gemeente Chrifti zoeken, en niet onze eygeneeere.

„ Laat ons naarftig zyn , om de menfchen door onze Predikatien tot

„ Chrijtus onzen opperden Leeraar te voeren, en niet, dat zy de Attgs-

„ burgfche Belydenis , of Luthers Catechifmus , of de uytlegginge van

^Joannes of Petrus zouden volgen. . . . En ach ! dat wy het wiften , hoe

„ veel ons noch ontbreekt , om Leeraars des Euangehums te zyn ? De
„bekentenis van onze eyge onweetenheyd zoude ons veel meer aanpor-

„ ren, om zulks noch te leeren.als dat wy ons tot onderzoekersen rech-

„ ters maaken , en zulks wel over eens anders geloove , dat wy de tyd

,,met veel gepraat verderven , en het papier met vraagen vol maaken,
„die geene ftichtinge altoos toebrengen. Dus verre de gedachte Brief

van deeze Man , welke ontrent die tyd ook terftont in 't Hoogduyts uit-

gekoomen is, en daar na ook in't Frans.

§• VIL
Ahafu. Fritfch in zyne Vermaaninge , dat men zich van alle fmaad-ree-

denen moet ^wachten , §. 3. en de volgende , beklaagt die zaak alzoo :

>, Wy hebben tot nu niet alleen de fchrifcen der Rechtsgeleerde , Artzen,

„en Wysgeeren, maar ook eenige van Godgeleerde zelfs, in welke dog
„van de allergewichtigfte, en de eeuwige welvaardder zielen betreffen-

,-,de zaaken gehandelt werd, met lafterlyke uytdrukzelen , fchandelyke

„fmaadelykheeden, en vuyle heekelingen aangevult gezien, en wy heb-

„ ben dezelve, neevens andere, zonder zuchten , fmerten en ongeneug-
„te niet konnen leezen. Doch men kan wel zien , hoe dat zommige
„ vc-ftanden , welke uyt haar eyge aangebooren aart , fpotachtig en arg-

„lilhg zyn, zonder bitterheyd niets zeggen of fchryven , en die noch
de



HISTORIE der KERKEN en KETTEREN. j6i
„de tonge, noch de penne in toom houden konnen. Eenige verwonde-
„ ren zich alleen over haare eyge en inlandfche zaaleen , maar alle vreem-

de achten zy gering en voor niet. Men vind zulke eenzinnige en aan
„haare meeninge vaitkleevende menfehen, welke zoo gevoeligzyn , dat

„zy ook de genngfte teegenfpraak niet willen of konnen lyden. Wan-
„neer iemand dan maar eenigzins van haare meeningen afwykt , fchoon

„ met eene genoegzaame befcheydenheyd , zoo werden zy terftont toor-

,,nig en onwillige fchryven weederleggingen , pregrammata of plak-

j3 fchriften, die vol bittere en fteekelige manieren van fpreeken teegen

„ haare teegenpartyen zyn , of zy ftrooijen ook wel opentlyk op den
„predikftoel fmaadelykheeden en ondeugden teegens dezelve uyt, even

„als of zy van God onmiddelyk met de gaave der onfeylbaarheyd voor-

in zien waaren. Eenige jonge lieden neemen de moeite, om de fchriften

„van groote Mannen en haare Leeraars te weederleggen , om daar mee-
5, de in 't oogë te koomën , en een ydelen roem te bejaagen , door dien

3, ze zich valfchelyk inbeelden , dat zy hooger geacht zullen werden ,

„wanneer zy zich onderftaan , om met de zulke te flryden. Andere
„zyn zoo trots in't fpreeken , en zoo ftout in 't fchryven, dat zyopent-
,,lyk niet als kryg blaazen, teegens die geene , welke haare meeningen
„zullen teegenfpreeken , en zeggen, dat zy ook hooy op haare hoorens

„draagenj ja zy daagen alle en een ieder ten ftryd uyt, wie zy ookmoo-
,, gen zyn. Maar ach .' hoe is het doch alles zoo ydel. Eenige pleegen

,, in de voorreedens van haare boeken opentlyk en plechtiglyk te betuy-

,, gen en te frotejieeren , hoe zy zonder de beleediginge van eenig per-

,, zoon , en uyt eene zuyvere liefde tot de waarheid fchryven. Ja men

3
,verfchoont ook die geene niet, welke zich aanbieden , om zich beeter

- te laaten onderrechten, en die maar alleen om een befcheide oordeel

„bidden, en die alles , dat zy als dooiende of onbedachtzaam gezegt
•

3
, mochten hebben, als ongezegt willen laaten zyn •, en welke vlytig op

3J
zich zelfs letten, op dat 'er niet een eemg onbefcheyde woord, teegens

die geene, daar ze van verfcheelen, uyt haare penne mooge vloeijen,

5}
en niet te min konnen zy echter voor de fpotters en lafteraars naauwe-

j>
lyks zeeker zyn. Ook behoorden alle die geene , welke met opmaa-

, kinge en uytgeevinge van haare boeken , de Kerke , of het gemeene

J5
weezen willen dienen , aan de menfehelyke zwakheyd te gedenken, en

van diergelyke fchaadelyke, en een Chri/tcn t'eenemaalonbetaamelyke

.jfmaadzuchtigheyd , om de fchriften van andere over te haaien , te

3J
hoonen, te befpotten , en te beftraifen , heel vreemt te zyn. Voor-

„ waar eerbaare en verftandige lieden hebben een afgryzen van allerhan-

,,de onnut gekyf , en bittere aantrekkelyke reedenen. De waarheyd kan

,, wel verdeedigt werden , welke de eenvoudigheyd lief heeft , met een-

,,voudigebefcheydene woorden , zonder eenige de minfte bitterheyd,

„zonder lafteringen of fcherpfteekende uytdrukkingen. Heeft iemand

t) eene dooiende leere in zyne fchriften , zoo verdeedige men de waar-

„ heyd der zaaken , men verdoeme de doolinge , ni3ar zonder kwetzin-

3J
ge van de wet der liefde, en befchimpinge van zyrten naaften. Want

,,het ftaat gantfeh niet wel, den perzoon van den dooiende met fchan-

,,delyke tytelen en zmaadheeden, gelyk als te verbyten en te verfcheu-

,,ren', en den geene , welke van deeze of geene meening iets heeft , als

„een zot, onverftandige, ezel , en diergelyke, uyt te kryten.

,, Waarlyk, wie gelooft , zoo als het dan een ieder gelooven moet*
„dat alles van God is, dat God de eenige geever van alle goederen , van

„alle wysheyd en weetenfehap is : dat de gaavcn verfcheyden zyn , er*

Ddddd 2 ge-
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ugelyk als de Apoftel zegd, dat de menfch, welke die na zyne maate en

3, het Goddelyk welgevallen, uyt louter genade ontfangen heeft , zich

»,van deeze zeer fchandelyke zaake onthouden zal. Want wat beroemt

3,gy u dan, ó menfch ! als of gy het niet ontfangen had? Zeg doch veel

j, liever den allergoedften God dank , wanneer gy de waarheyd van een

„zaak, beeter, volkoomener, naauwer, en dieper kond inzien en er-

3 , kennen , als een ander , welke zulk een fcherp verftand en diepe ger

„ leertheyd niet heeft , ofdie van de zaak niet genoeg onderrecht is. Gy zult

„licht zeggen, Plato is myn vriend, Arijloteles is myn vriend, maar de

„ waarheyd beminne ik het allermeeft: ja alzoo moet het ook zyn. Maar
„kan-dan de waarheyd niet anders verdeedigt werden, als met befpottin-

„ge, fmaadelyk uytlagchen, befchimpinge en verachtinge der doolen-

„ de ? Waarelyk wy moeten de waarheyd wel altyd aanhangen , maar
„ook niet minder de Chriftelyke liefde , die men den naaften fchuldig

,> is. Het kan dikmaals wel meer met waarheid gezegd werden, dat men
3, wel Plato, maar zyn eygen meening, wanneer ze nieuw en byzonder
3, is, met grooter liefde toegedaan is. Voor zeeker de luft tot hoonen
,>en fpotternye, ontftaat geenzins uyt liefde tot de waarheyd , maaru)t
,j een zeekere aangemaatigde onfeilbaarheyd , en inbeeldinge van byzon-
3,dere weetenfchap. Het weeten blaaft op , zegd de Apofiel 3 maar de

3, liefde verbeetert. Het is waarachtig geen geringe, maareen zeer zwaa-
3, re zonde, en het ftryd reegelrecht teegens alle Chriftelyke liefde, met
33 woorden of fchriften des dooiende naaften eerlyke naam te fchenden ,

3, en gelyk men gemeenelyk zegd, perfoneele dingen meede onder dezaa-

„ken buyten eenige nood te mengen.

§. VIII.

D r
. Meifardus heeft uyt de Hiftorie der voorige eeuwe, van de twift-

zucht der Lutherfche Godgeleerde , het naarvolgende zeer vrymoedig be-

kent, in zyne Chrifielyke erinnermge van de Hooge Schooien, Cap. XII.

f.98. „Eyndelyk, zegdhy, wanneer de Euangelifche Kerken in Poolen

„den ander al verftaan hadden, en dat de Gereformeerde in Duytsland,

by haare opentlyke belydenifle gebleeven waaren, en die vreemde mee-
ningen van Calvinus , Be-za en Zanchiits al niet aangenoomen hadden

,

zoo was 'er echter geen ftilftand opgevolgt. Maar daar zyn Schryvers
voor den dag gekoomen met fchrikkelyke fchriften , die om zeekere

oorzaaken niet te verhaalen zyn. Ja de twiften hebben mcenig een zoo
wel gefmaakt, dat zy daar groote uytleggingen , vol van de grootfte

uytzinnigheeden,over uytgebroeit hebben. Wie nu de oorzaak is ge-

„ weeft, dat de heylzaame eenigheyd noch niet gevolgt is , zulks weet

„ God allerbeft. Dat kan ik hooglyk verklaaren , dat alle die Godgeleer-

„de, welke na de dood der beyde Mannen Gods , Lttther en Melanch-
„thon, dat werk verhindert hebben , of in 't midden van haare daagen
„geftorven zyn, of in haare kinderen en kinds-kinderen op een fchnk-

„ kelyke wyze geftraft zyn geworden. Het is geen zonderlinge en on-

„gemeene moeyte , om de Hiftorien na te zien , hoe het deezen of
geene bekoomen is. Desgelyks kan ik ook wel verklaaren , dat het al-

le de Godgeleerde, die over het vergooten Chriften-bloed, in Vrank-
ryk en de Neederlanden gejuygt, en die deeze arme belyders voor des

„Duyvels Martelaars uytgekreeten hebben, zeer kwaalyk bekoomen is.

J}
Het is met heete traanen te beklaagen , dat ook jonge bloeds , die het

„minfte niet verftaan, die niet eens ontrent de poortedes doods geweeft
zyn, die in geenen nood, in geene aanvechtmge , in geen gevaar be-

zocht zyn geweeft, maar die zoo taamelyk wat konnen fyllogtfmeeren,

de-

33

33

33

3>

33
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„declameercn, en beuzelen, zich onderwinden om met eene byna dolle

„ ftoutheyd , van deeze hooge en gewichtige zaaken veel te leggen fnap-
„pen enz. . . . Maar zoo dra als de kryg over al, tuffchen de Euange-
„lifche Kerken, uytgebrooken was, zoo is de jeugd van de Hooge
„Schooien op den ander verhit, en eene machtige deure tot veele wan-
„ordens geopent geworden. Zy begoften eerft met fchimpdichtên haa-

„ re teegenpartye aan te vallen , zommige met de formula concordia

,, heel naauw uyt te pluyzen , deeze met de Paltfche Catechifmns den
„meefter te fpeelen. Zy vingen aan , op de ftoelen der Umverjïteyten y

„niet met de gronden der Propheeten en Apoflelen alleen te woorden-
„twiften, maar ook met eer-raakende woorden , fcherpe befchuldigm-

„ gen , en boosaardige lafteringen , voor de oogen van haare Meefters te

„fchelden, die zich daar over dan verheugden. Zy begonden op de
„Predikftoel in de Kerken, niet uyt den grond der Propheeten en Apo-
„flelen te prediken , maar ook met eer-raakende woorden, fcherpe befchul-

„ digingen, en boosaardige lafteringen , voor de oogen en ooren der

„Chriftelyke Gemeente, welke zich hier over bedroefden , te fchelden.

, }
Meenige dachten, dat zy eene groote zonde gedaan hadden, byaldien

„ zy niet bitterlyk teegens hunne teegenpartyen gewoed, en die ter dee-

ggen over den heekel gehaalt hadden.

„ By deeze nu was het geen ophouden: de Academifchejeiigdliei zich

„van haare Leeraars overreeden, en begon nu teegen deezen,dan teegen

„ die te fchryven, en dat met een fcherpe pen ; zoo dat de twift-zaa-

„ken in de drink-kaamers zelfs geraakten, en aldaar wierden die zwaare
„vraagen met raazen en fchelden overwoogen, met vloeken en flaange-

„oordeelt, en in 't laatfte met buylen en wonden geèyndigt. Waar zy
„iemand op de Umverfiteyt wiften , die zich beleefdelyk aanftel-

„de, en zich befcheidentlyker hield, die moed wel haaft verdacht zyn,

„kort daar op een argliftige kop heeten , by nacht in fchimp-liedekens

„gehoont, en in narre-tydingen gekwelt, en op 't laatfte in zyne woo-
,,ninge beftormt en benauwt werden. De Profejfooren zelfs ergerden

„zich onder den ander > deeze konde met die niet recht reedekaavelen ,

„deeze mocht die niet recht opftellen , die konde zich teegen deezennoch
„eeenen recht verklaaren. Meenieen frillen Leeraar ontmoette hier over

. groote onbillikheid van de Studenten, daar de amptgenooten dan om lach-

een. Ik mag, aan dat vervoerde Babel, en aan die ichandelyke roeke-

„ loosheyd niet meer gedenken Al wie nu maar ter loops iets in ftryd-

„ zaaken geleezen , gedroomt , en hem ingebeeld hadde dat hy iets

„gevat hadde , die fpoog met hoopen zyn vergif teegen de beroemfte

„ Mannen uyt.

„ Eyndelyk kwam ook daar toe, dat de Godgeleerde zichaanftelden,

„om Melanchthon niet alleen te berifpen , maar ook in de diepfte helle

„ te doemen , zy wilden zyn beeltenis niet eens meer aanzien , en dat

„moeft uyt de gehoor-plaatzen weg, (door het toedoen van Hutterits)

„en in de aarde gedolven werden, op dat het de ftudeerende Jeugd niet

„ meer onder de oogen zoude komen. Daar over vloogen dan uyt veele hoe-

ken verbolgene moordbladeren onder de menfchen , en fchroomden

zich de voornaamfte Leeraars nu gantfch niet meer , om haare boeken

„ met allerhande vreemde tytelen op te pronken , en allerley lafterlyk

„verdriet, grillen, fabelen, en wreedheeden daar inne te verbergen.

„ Daar kwaamen dan ook roofgierige en naakte valken , en andere ivonder-

„ dieren voor den dag,en kampten , aangaande den perzoon van Chrijiuf.

„ Moeft men zig dan over deze groote ftoutheid niet wel ontfermen ? Deeze
Ddddd 3

ftout-

3)



-j66 NAADER VERKL AARINGE over de

„ ftoutheyd was dan ten hoogden te vervloeken. Was dit Gods Woord
„te eeren, en Gods Zoon te vreezen ? Alhier bidde ik , dat een ieder

„ maar vlytig wil betrachten , of dit onweezen geen groote oorzaak

„tot het bekende Duyvels werk gegeeven heeft, of de jeugd hier meede
,,daar toe geen geleegenheyd opgevat heefc , om gepreezene Mannen te

„befmetten, teegen dezelve te knorren, en in 't laatft zich zelve aan te

„vallen. Te meer noch, door dien zommige Leeraars op de Univerji-

„teyten, dikmaals haare teegenpartye over haare fchanielyke daaden,in

„leeven en wandel, befchuldigt , welke zy gedaan zouden gehad heb-

J}
ben , en wanneer de leugen te klaar haare valfche tongen verried , met

„ haar zoude zich hebben zoeken te verontfchuldigen.

Op die zelve plaats Cap. XV. pag. 123. fpreekt hy de Profejforen al-

zoo aan: „Gy huychelaars kond gy niet raaden, wat 'er gefchieden zal ?

„Gy hebt de Euangelifche Kerke teegen haar zelve verbittert , en de
„Jeugd der Hooge Schooien opgewekt. Gy hebt haar een voorbeeld

„aangeweezen om te fmaaden, lafteren, wonden, fchenden en woeden.
„Gy hebt aan haar een proef getoont , waar na zy iemand ftoutelykder-

„ ven fchenden, in gedichten, brieven, reedenen, difputatien, fchrif-

„ten, predikatien, en raadflaagen. Gy hebt de Academifche jeugd af-

„ gerecht, de' Beelden voorgefchildert , de formen gegooten , Zy zyn
„vaardig tot hooren, tot vernietigen, tot uyt re lagchen, en te befpot-

„ten. Gy huychelaars , het aangezichte des Heemels kond gy wel
„kennen, kond gy dan de teekenen van deezen uwen tyd niet onder-

„ kennen ?

§. IX.

D r
'. Arnoldus Mengering yvert hier over ook in zyn Onderzoek derCon-

fcienüen, Cap. XII. qua/t. 3. aldus: Fraagt u zelve , of'gy uwes naafiens

woorden en wyze van fpreeken en fchryven , gelaakt , gekwelt , nytgelag-

chen, overmeefiert , verdacht en veracht hebt willen maaken? Hoc fxpe-
numero contingit in Academiis inter literatos, dat is , Dit gefchied dik-
maals genoeg op de Hooge Schooien onder de Geleerde > daar moeten
dan des naafiens Thefes, Phrafes, Orationes en Dilputationes op hethee-

vigfle en erg/Ie uytgelegt , en overgehaalt werden, ook pleegt men door eens

andersfchande en oneere zyn eyge faam te zoeken. Maar zoude dat ook
wel zonde zyn ? Ey lieve , zy'tgy bekwaamer en geleerder als een ander *

dat is goed voor u ; kuntgy netter en kloeker fpreeken en fchryven , en op
zyn goed Scaligers, de fubtilitate difputeeren; ey lieve, waarom wilt ay

uwe meede Student, Amptgenoot , enz. die de fimplici 6c plano zyne me-
ditationes en thefes aanfielt , en maakt , daarom plaagen en befchimpen ?

daar moet zomtyds om een woordje , de naafle gefchonden, nytgefcholden,

en voor een ezel uytgemaakt werden , dat hetfchande en zonde is. Zoude dan
zulks ook al wel met een goed geweeten gefchieden konnen ? Of hebben de
Heeren Studenten geen geweeten te reguleeren en te verantwoorden? Et in

eo quidem nee viris Theologis, Sc Philofophis optimis maximis parci-

tur, dat is , en daar in werden zelfs de belte en grootfte Wysgeeren en
Godgeleerde niet verfchoont.

§• X.
Deeze eeven bygebrachte klachte van D'. Mengering kan hier ook wel

met een huyffelyk en bekend voorbeeld verklaart werden , door dien
iemand op de dood van D c

. Calovius , in 't Jaar 1686. de volgende ver-
zen gemaakt heeft , gelyk als Henningus Witte , in zyn Diarium Biograph.
in Praf. p. b. 4. dit herhaalt heeft:

Stofïïus
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Stoflius heu moritur , pariter Calovius una

,

Ambo fenes , ambo Lumina quifque fuis.

Uk Reformatis cultus quafï Numen, & alter

Saxonia columen Relligionis erat.

Non potuere facros vivi componere motus,

Hinc dirimit litem Mors, & utrttmque citat.

Servat uterque diem , nunc fe comitantur ad ajlra

,

Conveniimt que polo , qui nequierefolo.

Dat is

:

De dood h'tlaas! heeft Stoflius gezicht

En de oogen van Calovius gejlooten;

Beide oud , en beide een helderfchynend licht ,

Elk voor zyn volk , Geloofs- en Land-genooten.

Daar de eene hoog wierd by Hervormde fchaar

Gelyk een God geënt en aangebeden

,

IVas de andere tot een zuil- en fteun-pilaar

Voor 't Saxis volk in hun Godsdienftigheden.

De felle twift , om 't heiligdom ontfiaan

,

Vermochten ze in hun leven niet te dooven ;

Des haalt de dood hen beiden hier van daan,

En -weet dus 't pleit met eeneflag te klooven.

Het lichts genot behoudenze gemeen ,

En gaan verzelt naar 't hoog gefiarnte zweeven;
Nu komen ze in den hemel over een,

Die nooit op aarde in vrede konden leeven.

Al wien nu het leeven en bedryf van Calovius bekent is , en wel ïn-

zonderheyd zyne heevige bitterheyd teegen de Gereformeerde ; en wee-
der aan de andere zvde , de geweezene Keur-Brandenburgze Opperfte
Hof-Preedikcr Stoffius , die zal de rechte zin en meeninge van dit alles

heel gemakkelyk konnen begrypen.

Maar de afgoodifche tytelen van zulke Godgeleerde, als die van Goo-
den, zuilen der Godsdienfl, lichten , en diergelyke , zyn ook heel niet

ongemeen. In een zeeker gedicht van Polycarpus Leyferus, op desjon-

gen M. Abrah Calovn Magtfletium , ftaat onder anderen van den ouden
Calovius dit vers :

Mirarique tuam, quoflante Ecclefia ftabit ,

Qui coelo & fuperis verba locutus erit.

Dat is

:

Men is verwondert over uwe Vader , welkeftaande blyvende , zoo zal de

Gemeente zelfs ook blyven ftaan , hy die voor den Heemel en Hee-
mel-gooden zal hebben gefprooken.

§. XI.

Maar om nu weeder ter zaake te koomen , zoo hebben zommige Lu-
therfche Leeraars zelfs , de geweetens-dwang ten uytterften gelaakt , en
met veele goede reedenen grondelyk teegen gefprooken. Op deeze \vy-

ze dan bewyft D T.Balthafar Meifner , in zyn Phihfophia Sobria (Maati-

ge Wysbegeerte) Part. 3. §Lu<cfl.(>. Dat men de Ketters voor al met gee-

ne Lyfs-ftraffen altoos aantaften moet* waar toe hy dan deeze navolgen-

de bewyzen gebruykt

:

1. Afnaai ratione, qua in Scripturis docetur , Ecclefïam Chrifti regi

oportere. Vel a vaticinus Propheticis de propagatiom Euangelii manfueta

abfque cade & fanguine futura.

2

.

A doftrina & praxi Salvatoris.

3. A
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3

.

A doBrina & praxi Apoflolorum.

4. Afidei natura , qua e/t res plene libera, non neceffitatis , fed volv.n-

tatis.

5. Ab Ecclejia natura, qua defcribitiir in Sacris htteris a. fingulariman-

fuetudme.

6. Ab Anti-Chrifii natura & ingenio , cujus proprium e/i afque adfan-
gmnemfavire m dijfenlientes.

7. A culpa & pcena proportione.

8. Ab mcommodis ; nam ïlla cruenta perfecutiones (1) impedinnt mul-

torum converjïonern ejr externam falutem. (2) Dant anfam effu/ioni fan-
guinis mnocentis. (3) Excitanl feditiones bella &varias cades. (4) Ve-
ra martyria faciuntfufpeBa.

9. Ajudaorum tolerantia.

10. A praxi primitiva Ecclefia , confenfu Patritm & Conciliorum , nee

non qnorundam Pontifiaorum tejiimomo.

Dat is

:

1. Van weegen de zachtmoedige reede , volgens welke in de Schriftuure

geleert werd , dat de Gemeente van Chriftus moet geregeert werden. Of
ook van weegen de Prophetien der Propheeten , ten opzichte van de zacht-

moedige voortplantinge des Euangeliums , als die zonder eenige de alder-

minjte moorddaadigheyd of bloed-vergieten , moefi gefchieden en voortgezet

werden.

2. Van weegen de leere en daadelyke pra&yke des Zaaligmaakers zelve.

3 Wecgens de leere en prattyke der Apoflelpn.

4. Van weegen de natuure en aart van het geloove , als welke een zaak

iSi die feenentaai vry is } en die mgeenen deele van de noodzaakelykheyd ,

maar enkel en alleen van den wille der menfehen afhangt.

5. JVeegens de natuure en aart der Kerke , welke m de H. Schriftuure

bejehreeven werd, te zyn van een zonderlinge zachtmoedigheyd.

6. Van weegen de natuure en aart van den Anti-Chnft , wiens eyge

werk het is tot den bloede toe te woeden , teegen alle van hem verfchilletide

menfehen.

7. JVeegens de eevenreedigheyd (proponio) derfchuld enfirajfe.

8. Van weegen de ongemakken die 'er uyt volgen ; want deeze bloedige

vervolgingen, (1) beletten feenemaal de bekeermge, en uytterlyke zaalig-

heyd van zeer veele menfehen: (2) geeven ze aanleydiuge en oorzaake tot

het florten van veel onnoozel bloed. ("3) Verwekken ze veeierhande oproe-

ren 3 oorloogen en doodflaagen. (4} Maaken ze de waarachtige martela-

ryen ten uytterjlen verdacht.

9. Van weegen de verdraagzaamheyd der Jooden zelve.

10. JVeegens de volfiandige pra&yke der eerfie Kerke , en de eenpaarige

overeenkom/ie der Oudvaaders en Concihen ; als ook volgens het getuygentjje

van zommiee Roomsgezinde zelve.

§. XII.

Verder bewyft D r
. Andreas Kejlerus , in zyne Methode om de Ketters te

bekeeren, p. 1. c. xii. Hoe dat alle die uytterlyke dwang- middelen in

Rehgions- en geweetens-zaaken , in de Schrift doorgaans niet gegrond
zyn j en zulks uyt de volgende reedenen en oorzaaken:

3,1. Door dien 'er in dezelve geen uytgedrukt bevel altoos, noch
„2. Voorbeeld der rechtgeloovige van te vinden is: maar

„3. God heeft ons veel eer Geeftelyke middelen tot bekeeringe der
„Ketters aan de hand gegeeven, naamentlyk de H. Schriftuure.

„4. Dewyl 'er oorzaaken genoeg voor handen zyn, volgens welke

men
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„men een menfch tot het geloove niet kan dwingen > want (i) laat zig
„het verftand van den menfch met uytterlyk geweld niet dwingen , om
„dat geene als waarachtig te gelooven , het welke hy zeeker weet niet
„waar te zyn. (2) De regeeringe over het geweeten van den menfch be-
3, hoort God alleen toe, en geenzins de menfchen. (3) Door uytterlyke

„ dwang-middelen werden de gemoederen der menfchen maar te meerder
„afgefchrikt. (4) Werd 'er daar door ook oorzaak en aanleydinge tot
„opftand en allerley ongeluk gegeeven,,en alzoo het gemeene beft maar
„in onruft gebragt. ('5) Koomen daar de getuygeniffen der aloude Ker-
„kehjke Leeraars nog by, (6) Zyn 'er ook befcheydene Rooms-ge-
„zmde i die deeze Procedunren t'eenemaal verwerpen, (j) Getuygen
„ook de Hiftorien zelfs, van het begin des weerelds af, tot nu toe, dat
,,altyd de wyze Potentaaten * en ook de Leeraars der Kerken de men-
,,fchen haar geweeten vry gelaaten , en niemand altoos tot het geloove
„hebben gedwongen, maar dat hier teegen de woedende Vorften, Dwin-
gelanden en bloeddorftige menfchen alleen die uytterlyke dwang-mid-

, , delen by der hand genoomen hebben. Het is ook een bedryf geenzins

„ van den Geeft der zagtmoedigheyd afkoomende , maar dat by Heyde-
„nen en Turken gebruykelyk is. Eyndelyk maakt zulk een bedryf maar
,, alleen fchyn- en huychel-Chriftenen , en het werkt niets minder uyt ,

„als eenige waare bekeeringe der Ketters op zig zelve aangemerkt zyn-
,,de. De uytterlyke dwang nu beweegt den menfche wel, dat hy uyt
„vreeze der ftraffe en pyne opentlyk wat belyd , maar niet dat hy zulks

,, uyt de grond van zyn herte daar door zoude toegedaan zyn > daar-

om werd het ook dikmaals heel ras bevonden , als de lieden bekeerd

„ zyn geworden , wanneer men haar met dwang een vreemd geloof heeft

„opgedrongen, naamentlyk, wanneer ze maar weeder geleegenheyd kry-

„gen, dat zy als dan haar voorgaande geloove , (het geene zoo langen

„ tyd in haare herten verborgen heeft geleegen) weeder opentlyk belee-

„den hebben. Zoo dat het daar van daan komt," (1) dat men die Lee-

„re daar men toe gedwongen werd , in het herte vyandigerwerd. (2) Dat
„zy, die alzoo gedwongen werden, een vyandlyk gemoed teegen haare

„vervolgers draagen. (3} Dat zy vlak teegens haar geweeten aan , anders

„fpreeken, als z yin 't herte gelooven, en dat zy(4,)ook wel zomtyts tot

„verlofllnge van haar gebonde geweeten die middelen by der hand koo-

„men te neemen, welke den vreede en ruft van 't Vaderland t'eenemaal

„weg neemen, en dat zy , wanneer het blad zich eenigzins komt om te

„ keeren,met eene gelyke grouwely kheid hare vervolgers weeder vervolgen.

,
§. XIII.

In 't Jaar 1677. heeft iemand onder den naam van Hadrianus ab An-
drïa een Trafiaatje van den Religions-tui'i/t: en jtryd in 12 . laaten drukken ,

daar hy in de voorreede betuygt , dat hy zelfs ook in eeven diergelyken

ellende geftooken heeft, en alzoo uyt ervaarenheyd dies te grondelyker

kondefchryven. Gelyk als hy dan van het gewoonelykKetter-maaken en

het Godgeleerde gekyf , p. A. 8. enz. dit oordeelt : „ Wanneer 'er een

„Student op de Hooge Schooien komt , daar moet hy voor alle dingen

„eerft leeren difputeeren en krakkeelen , begeeft zich dan daar na in een

„collegium , daar mag hy dan vry kyven , waar door ook Chriftiis zelfs,

„die in hem zoude weedergebooren werden, t'eenemaal verduyftert werd,

„daar kyft men wel, a verbis ad uerbera , (van woorden tot ilaagen},

„wanneer hy dan eyndelyk op den Preedikftoel geftelt werd , zoo giet

„hy de twiftzucht in zyne toehoorders weeder uyt, hitft de toehoorders

„de eene partye teegens den ander op > zoo dat ze malkanderen vcroor-

l. Deel. Eeeee deeleri
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sjdeelen en verdoemen. Eyndelyk word ook de Overigheid daar in ge-

„ trokken, waar dan oorlog en bloed-vergieten, verftooringe van landen

„en lieden op volgt , gelyk als helaas ! nu veele jaaren achter een wel ge-

3, zien is, want odium ejt primus gradiis ad homicidiutn , (haat is de eerite

„trap tot doodflag) alzoo is nu, God ontferme zig hier over, het waa-

„ re Chriftendom , de Berg Sion , daar broederlyke liefde en trouwe,

„weldoen , zeegen , goede wenfehen en willen , ook zelfs teegen de

„vyanden moeften opgroenen en bloeijen , in de Babyloonifche Tooren
„verandert. Waar op men eikanderen byt en verflind , vermoord en

3 , verbrand, woed en tierd, gelyk de vinnige heeften , daar men voor de voor-

„ naamfte reegel houd,dat men den vyand altyd zoo veel leed moet aandoen,

„als men kan. Maar wanneer men in de Hooge Schooien de jeugd Chri-

„ ftus recht leerde kennen , die de liefde , zagtmoedigheid , ootmoedig-

„heid, enz. zelve is, hoe hy in ons zal en moet nieu-gebooren werden,

i, zoo zoude 'er gantfeh geen twift enftryd in deChriftenheid zyo. Men
„twift in de Chnftenheid om den letter, welke zig draaijen en buygen
„laat , na dat een ieder wil, want hy is op het zand gebouwd, en daar-

„ om heeft hy geen grond , hy is ook niet ftantvaftig , maar zakt altyd

„dieper weg, hy laat zig' tot in het oneyndig betwiften : maar de Geeft

3, is in dè letter, gelyk als de kerne in den dop verborgen, hy zakt niet,

3 , want hy is op een onbeweegelyke rots gebouwt en gegrond, welke niet

„kan zakken , want het woord des Heeren blyft altyd in eeuwigheyd.

„ De letter nu, gelyk als hy met inkt op 't papier gefchreeven is , of in

„ de lugt uyt de mond uytgefprooken werd , is de uytterlyke form of
„afbeeltzel van de Geeft, die daar in verborgen is , hy is de dop , daar

„ in de Geeft en de kragt des woords verborgen leyt. Deezen dop nu,
„moet men in 't herte breeken en op byten , op dat de Geeft , de kragt

„des letters in ons openbaar werde, want de letter dood, maar de Geeft

„ maakt leevendig. De letter is als het dek-kleed van Mofes , dat werd
„ weg genoomen , als de menich zig tot den Heere bekeert. De letter

„is het gefloote boek Apoc. v. dat de Oude op den ftoel hadde, dat nie-

,, mand kon open doen, nog in den Heemel, nog op der Aarde, als het

3, Lam Chriftus in ons het welke gedood is. Wanneer Jvfeph aan zyne
3, broeders reysgeld gaf, om weeder na haar vaderland toetereyzen,zoo

„ zeyde hy teegens haar, twift niet op de weg. Alzoo ook Chriftus on-

3, ze Heemelfche Jofeph geeft ons zyn woord tot een teerpenning ; op
„onze pelgrims ftraaten om weeder na ons Heemelfche Vaderland toete

„ reyzen, betaamt ons meede, dat wy niet twiften, maar eikanderen lief-

3, hebben, gelyk als hy ons lief gehad heeft. Wanneer men alle twift-

„ zieke religiën en partyen alle te zaamen tot eenen hoop mocht of kon-
3, de brengen, hoe zoude men dezelve dog de Chriftelyke Kerke, of het

3, waare Chriftendom konnen noemen , dewyle zy alle onder malkande-

a, ren twiften, de een den ander laftert, en voor valfch uytkryf. Deeze
„religions twift is de Babyloonifche Hoer, waar door de dierlyke menfeh
„ verftaan werd , die van den Geeft Gods niets verftaat, waarop de Draak
„de Duyvel ryd , die het Dier regeert, wien de Draak de Duyvel zyn
3, ftoel en groote magt geeft , waar uyt dan zonneklaar is , dat de Reli-

„gie-twift des Duyvels fpot- en goochel-fpel is. De eene partye fcheld
„den andere voor Antichriftifch. Zy hebben Chriftus en de waare Gods-
„dienft alleen. Maar ik zegge met waarheyd Joh. 3. Al wit uyt Chriftus

3y niet nieit gebooren is , hy zy dan Luthers , Calvyns , Papift of Turks,
„een Jnodc of Htyékn , die is een Antichn/i. De Duyvel is uyt hoo-
„vaardye van een Engel een Duyvel geworden , Adam uyt het eeven-

beeld
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„beeld Gods een dier, desgelyks bok uyt hoovaardye: alzoo moeten wy
,,nu, gelyk als de booze dieren, clkanderen verflinden en byten , ver-

scheuren en vermoorden, door dien wy in Chriflus in broederlyke lief-

de niet nieuw gebooren werden. Het is 't rechte Babel, de verwerring
,, der taaien, die zy zelfs niet verftaan , daar men om de menfchelyke
,, zelfs verdichte en letterlyke meedingen onder malkanderen twift, daar

,, dog het ryke Gods in geene meeningen beftaat , maar in kragf } met
„zulk twiften nu wil men bewyzen , dat men veel weet , om de Gods-
„dienft zeer yvert , veel geleezen heeft, maar het weeten blaaft op >dog
„de liefde fticht. In de H. Schrift is gantfch geene meeninge aange-

„weezen of begreepen, maar wy verdichten die zelfs , om dat wy het

,,flechte eenvoudige woord Gods , het welke door veel teegenfpoed in

„ons nieuw gebooren moet werden, verlaaten en veragten,en het zelve

„in veelerleye menfchelyke taaien verwerrcn en veranderen, want het

„kruys ter weedergeboorte is ons eene dwaasheid, en het valt ons zwaar.

„Men difputeert nu van langen tyd , van de peizoonelyke verceninge,

„de gemeenmaakinge der eigenfchappen , de pradeftinatie ,en diergelyke

„zaaken meer, maar die uyt God herbooren is, die twift hier niet over ,

„want alles is in hem zelfs , nadien hy Chriflus aanhangt. Hy is een

„geeft met hem , hy is in Chriftus , en Chriftus is in hem , daarom be-

„wyft hy ook in zyn leeven en wandel vruchten des geloofs, aXscommu-

„nicatioms idiomata, of eygenfchappen der meededeelinge , alzoo twyf-

„felt en difputeert hy ook niet van andere artykelen , want alles is in

„hem. NB. Chriftus is zyn ligt, zyn wysheid, en de Geeft Gods, die

„in hem woont , leid hem in alle waarheid. Ons nu als Chriftenen

„ftaat toe, gelyk Chriftus ons ook leert , teegen onze eygene aan-

„gebobrene vyanden , als hoovaardye , gierigheid, nyd, toorn, te

„ftryden, en die in ons af te fchaffen , in Chriftus voetftappen te tree-

„den, hem in broederlyke liefde zelfs ook teegen onze vyanden in oot-

„ moedigheid, zachtmoedigheid en gedult , na te volgen en te wande-

„len ; maar zoo leeren wy het A. B. C. te rugge, beftryden, oordeclen,

„verdoemen en vervolgen onze uytterlijkc broeders en zufters , en onze

„eeven-naaften, die wy als ons zelven behoorden te beminnen, te zee-

„ genen , wel te doen , en goed toe te wenfchen. By aldien wy dan in

„Chriftus nieuw gebooren waaren, en in ons zelfs vreede hadden , zoo

„zoude daar geen bloed altoos vergooten werden , ja de vreede , daar

„wy zoo veele jaaren om gebeeden hebben , zoude altyd by ons zijn ,

„maar door dien wy in ons zelven geen vreede hebben, maar dat wy al-

toos den Almachtigen God weederftreeven , met haat , nyd en toorn,

„ hoe kan dan God ons den vreede gceven ?

§. XIV.
Dat de zoo genaamde Ketters t onder het verval ^e.mtex\t\\)k getuygen

der waarheid , en de Kettermaakers , meeft valfche Propheeten geweetr.

zijn , zulks heeft Flacius in zyne voor-reede over de Catalogus teftium

ventatis aldus beweezen. p. m. 4.. Het gefchied m 't gemeen, zegdhy,
wanneer de van God zelfs verwekte Leeraars de waare Leere , en inzon-

derheid het tuangelium verkondigen * en de ftrydtge dwaalingen weder-

leggen, zoo jchynt het , als ofzy eene geheel nieuwe leere , die tevooren neg

met gehoort was , voortbragten, en de oude gewoonelyke leere om verre /lie-

ten , omwelke reede zy dan met groote toejlemmmge der toehoorders verworpen

en verdoemt werden. De oorzaak hier van is , dewyle het Euarigeltum

Chrifti, als een geheimenis , voor de weereld verborgen is , en door dien de

waarheid dikmaals zeer hart gedrukt werd, zoo dat de mwjle haar, maar

Eeeee z wtl
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wel de meefle de hogen na volgen: of ook, dewyle zyniet eeven als de val-

fche Godsdienjlen veel gefraai en fchyn maakt ,en in de oogen van alle men-

fchen valt. Alzoo hebben ten tijde der Propheeten de Afgodi/len geroemt

,

zy wilden en moeflen te Bethel en elders offeren , alwaar de H. Vaders

,

Abraham , I/aak , Jacob en andere geoffert hebben , en met te Jerufalem

alleen. Zy hebben ook teegens deeze van God gezondene mannen gefireeden,

enge/lelt , dat de Godsdienfi voornaament lijk beftont tn eene groote meenig-

te van Offerhanden en plechtigheeden , niet m de loutere Godzaaligheid des

herten, veel minder nog in de waare kennijfe van den Meffias. Hetfcheen

ook aan alle het volk een nieuwigheid en Godslajtermge te zijn, wanneer de

Propheeten zeyden : God zal dit volk verdelgen , beneevens dejlad en den

tempel. Item, God zal de Jooden verwerpen , en de Heidenen in de plaats

aanneemen.

Alzoo roemden de Pharizeen ook , ten tyde van Chriftus en der Apofte-

len, van haaren leeraar Mofes, van de oude inzettingen engebooden haa-

rer vaderen, zy fielden ook het hoofdwerk der zaaligheid , in het geduurtg

offeren , vlytig waarneemen der plegtigheeden , en in eenige zorgvuldigheid

voor een eerbaar leeven en ttytterlyke tugt : dit noemden zy de oudfie Gods-
dienjl, en kreegen ook overal toeloop. Hier teegen, dewyle Chriftus de in-

zettingen der Vaderen verwierp, de plegtigheeden en offerhanden nietgroot

achte, en de gantfche Godzaaligheid in de waare bekeennge des herten tot

God, in de grondelijke kenniffe van onze zwakheid en de komfie van den
Mefiizsfielde, zoo noemde men hem een nieuweling , lafieraar engoddeloo-

ze , en men wilde hem eindelijk met eens meer met bewys-gronden , maar
vietjleenen weederleggen.

§• XV.
Hoe onbillyk zig de Geeflelykheid onder den naam der Kerke , de

vryheid aangemaatigt heeft , om Ketters te maaken, en hier teegen an-

dere, die haar maar wel aangeftaan hebben, als zuyvere Leeraars te ver-

heffen, zulks befchryft een Protefiant , onder den naam van Jan Apiro-
cac , in de taafel van het onderfcheid der Godsdienften, Parte i. C.vu.
p. 824. Wie is dog die geene , welke de Vaders in het getal der Heilige en
Regtzmnige zelfs heeft aangenoomen ? Is het niet de H. Moeder de Kerke ?

Zonder twyffel. Zoo is het dan billijk, dat zy de hand over hen houd, de-

wyle het aan haar alleen hangt , om haar alle als ketters te veroordeelen,

daar teegen de andere, die zy veroordeelt heeft , weeder m haar plaats aan
te neemen : nu heeft zy die de genaade beweezen , en haar beneevens

haare kinderen voor Catholyke Leeraars aangenoomen , maar de andere als

Ketters verdoemt. Is het dan nu niet billijk , dat die haar ook huldigen, en
haar voor haare vrouwe en meeflerefje erkennen ? Want men moet zig met
inbeelden , dat het daarom gefchied is , dewyle de eerfie gelijkvormig na Gods
Woord, dat in de H. Schrift begreepen is , gej'chreeven , en de andere het

teegendeel gedaan hebben : anderzins zoude men daar uyt wel bef/uyten meen

,

dat zy het gefchreeve woord onderworpen geweefi waaren, als de eenige reegel

der waarheid : maar daarom is het gefchied , om dat het haar alzoo behaagt

heeft, motu proprio Sc ex plenitudine poteftatis, uyt haar eygene bewee-
ginge en weegens de volheid van haare macht. Zoo is het dan billijk , dat
zy zig buygen,en den hoed voor de Paujfeltjkefloel en deH. Moeder de Ker-
ke afneemen. Want ziet dat is het oordeel, datzy zelfs inde decreten gegee-

ven heeft , Can. ü Romanorum dift. 19. Alles wat de andere Leeraars ge-

fchreeven en gemaakt hebben , dat werd aangenoomen of verworpen alleen

volgens het goetdunken van de Apofiolifche Roomfchefioel. Want de Paus is een

voljlrekt heer en meefier over alles, wat menJchryven of leeren kan*

Of
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Of dit ook niet hier na by de meefte Proteftantfche Leeraars nagevold

is , hier van mag de ervaarenheid aan een iedere plaats by de verftandige
zelfs rechter zyn.

§. XVI.

Uyt ervaarenheid heeft ook voor weinige jaaren een zeeker Schryver,
onder den naam van Phdalethes , de volgende klachten in zyne nood-
wendige en welgemeende erinneringe pag. 143. gedaan, welke men
ook met de daagelykfche praffyke zelfs wel kan vergelyken. „ Het is

„alomme wel te zien , hoe lichtvaardiglyk en fchandelyk de men-
fchen met de verderftelyke kettermaakerye handelen , en daar in zoo
„onuytipreekelykgrof dwaalen, dat zy menfchen van een goed leeven ,

„en die aan andere over eenige onbehoorelykheid in haaren handel en
3, wandel, en anders, byzonder in Godsdienftige , en ook wel aangaan-

de burgerlyke en gemeene zaaken iets aanwyzen , en die ook niet na
„de gemeene en al om aangenoomene fleur des weerelds, maar alleen na

„het voorfchnft van de waarheid willen wandelen, onder het voorwend-
„zel van valfche en dwaalende leere verketteren en verdoemen : terwylen

„zulke Ketter-maakers, ten deele door iets nieuws , ten deele uyt een

„al te zeer verhaaften voor-oordeel , en ten deele uyt eene al te grooten

, liefde tot de oude gewoonte , of tot haare voorvaaderen , het zyn dan
ouders of leeraars, of ook tot zich zelven , haar groote magt en aan-

zien in de weereld , haare eygene door veel moeite en koften verkree-

gene weetenfehappen , gemakkelyker leevens aart en goede daagen , en

„diergelyke zaaken meer verblind werden , zoo zeer dat zy of de waar-

„heyd of de eygentlyke gefchaapenheyddes leevens en der leere vanzul-

„ ke menfchen , niet eens waardig achten te onderzoeken , of dat ze zulks

„niet behoorelyk doen , ofwel geheel en al uyt eenen on verftandige en

„onweetenden yver, gelyk als Paulns wel eer de gemeente Gods gedaan

„heeft, vervolgen , en dit alles maar als van buyten en over 't hoofd

„aanzien , of ook wel t'eenemaal uyt een fchandelyke en fchaadelyke

„ boosheid , zulk een goeden wandel of goede leere of alle beyde t'ee-

„nemaal verachten, verkleinen, verdraaijen, en her werk zelfs heel an-

„ders als het is, en dikmaals loogenachtig voor gaan ftellen , en daar

„door, 't welk nog al erger is , andere eerelyke en verftandige lieden

,

„die op zulk Kettermaaken , weegens haar gewaande en opgeleyde ampt
„en aanzien vertrouwen, jarnmerlyk koomen te verleyden. Dat nu m
„het Pausdom diergelyke zaaken wel zyn gebeurt , en nu nog wel in

„zwang gaan , zulks zal niemand onder de Lutherfche , of andere, aan

„welke de Hillorien van den Godsdienft cenigzins bekend zijn, ooit

,, loochenen ;
en of het ook niet wel in den een of den ander onder de

„eerft beginnende Chriftenen, en eenigzins al ren tyde van hemens , en

„daar na, en nu nog heeden ten daage, al meede zoo toegaat, door dien

„alles volkoomen menfchelyk , en heel weynig geeftelyk gezint is, ge-

„lyk als Paitlus 1 Cor. 11. 15. befchryfr, zulks is zwaarlyk te gelooven,

„dat het een verftandig man niet zoude willen gelooven. Zoo is het

„immers veel beeter en Chnftelyker, en het gebod Chnfti: tVatgyjudt

„enz. veel gelykvormiger , datdeeze menfchen , in welke nog 'een waar-

„heid-lievende ader is, van weegen deeze baarblykelyke onweetenheid,

„of zulk een t'zeedert zoo veele hondert jaaren hoogft verderftelyk ket-

„ter-handwerk niet leeren , of zig in zulk eene maatfehappye bcgeeven,

„gelyk als de verachtfte Quaakers met zulk een tuyg niets te doen heb-

„ben, of dat zelve verachten of verfoeijen , als zig m zulk een kwaad
Eeeee 3
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,,gezelfchap langer op te houden. Want wat het voor eene zwaarig-

„heiyd is, om een Ketter te befchryven, en met woorden wel af temaa-

j,len, zulks heeft Avgujtinus , die zich doch zeer met de nu zoo ge*

„naamde Ketters bemoeyt heeft gehad, wel gezien, en daarom gezegt:

it Quid faciat Hareticum , regulari qttddam defimtwne comprehendi , ficut

„ ego extftimoy aut ommno non potejt , aut difficillune potefl. Dat is: IVat
„een Hcereticus of (op zyn goed Paaps- Luthers) een Ketter maakt , zulks

„ kan mynes erachtens in eene behoorelyke befcbryvitge , ofgautfch niet , of

it
heel bezwaarlijk begreepcn werden. Daar nu deeze oude en voortreffe-

„ lyke .Leeraar hier in niet konde te recht koomen , wat zeekerheyd of

„nuttigheyd is 'er dan van die verfcheydene heedensdaagfche Ketter-be-

„ fchryvers onder de Papijien, Lutherfche , en andere, te vermoeden,

„welke niet alleen in deeze haare fchriften malkanderen zelfs verkette-

„ ren, maar die ook teegens anderen by gebrek van ervaarenheyd , lee-

„vens-middelen, boeken, kennifie, en behoorelyk oordeel , een erbar-

j,melyk te zaamen geraapt, en in veele {lukken een boos en leugenach-

tig papegaai-werk maaken, waar over zy dan ook dikwils ellendiglyk

„over denheekel gehaalt werden , doch het is meenig een genoeg, wanneer

„hy maar in zyn eyge Kerfpel, gelyk ze fpreeken , zyne toehoorders,

„welke veeltyds maar een Steedeke of Dorp vol eenvoudige en onwee-

3, tende Burgers of Boeren uytmaaken , zoo iets 'nieuws en ongemeens
„van onbekende lieden en Hellingen, die zy zelfs niet eens gezien noch

„ vefftaan hebben , weet voort te brengen , dat hy het , zoo als het hem
„zelfs gevalt, op het fchrikkelykfte kan voordraagen, en dan ook wee-

„derom dat zelve op gelyke wyze omverre kan fmyten , om alzoo met
„zich zelven wat te konnen vechten, want als dan heeft men zich als

„een dapper Ridder wel gequeeten. Dan of daar door een Chriftelyk

„ leeven verwekt , en de arme menfchen geftigt , en tot de kenniffe van God
„en^fefusChrt/lus, daar echter de zaaligheyd alleen aanhangt, gebragt

s, konnen werden, daar voor moogen die geene toezien , en het verant-

,, woorden, welke zulke onbehoorelvke dingen doen of handhaaven.

,,De gerechtigheyd der kettermaakerye blykt ook hoofdzaakelyk en

„in den grond , uyt haare dingtaalen of bedryven en manieren van

j. doen , die ze gebruyken. Want geen van alle de drie Godsdienften

,

,, konnen zulk een zichtbaaren rechter, noch ook een ABor of befchul-

„diger uytvinden, om de anderen, gelyk ook aan haar gefchied , zoo-
„daanig te verketteren , dat zy van de befchuldigde partye ru'et kon-
„den verworpen werden. Alzoo dat liet Forum competens, of de behoore-

„lyke recht-bank , hier toe noodzaakelyk onder hen gebreeken moet.

,,Én by aldien die onder hen zelve ontbreekt , zal dan een eenige van

^, deeze driederleye zoorten van Godsdievfl , wel gedacht konnen werden
„beeter te zyn , de eene als de andere, ik zwyge noch daar voorgehou-
„den te werden ? Niettemin werd 'er by alle drie , de kettermaakinge

„ met kracht gedreeven > maar hoe ? By de Papifien , alwaar van de
„grootfte en machtigfte Heeren des weerelds onder hen , aan de zooge-
•

3 naamde en hoog geachtte Geeftelyke , naamentlyk en eygentlyk aan

„de PatiS) dit recht in eygendom toegeftaan werd 3 die ook dienvol-

,,gendede Inquifitores haretic* pravitaiis , dat is, de onderzoekers of v)t-

„ vinders der ketter[che boosheyd } beneevens de andere byzitters en bedien-

„den , verordineert
}
wanneer nu iemand , uyt wat oorzaak het ook

„mag zyn, met recht of onrecht, in eenig vermoeden komt , die moet
„met of zonder geweld voor zulk een Rechtbank aanftonds verfchynen,

„en dikmaals zyn eyge befchuldiger werden , daar doch de gemeene
rech-
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i, rechten zeggen: Nemo tenetur propriam turpitndtnem aïlegare. Dat is:

„Niemand is gehouden , om zyn eyge fchande aan te moeten "jvyzen. Werd
„hy nu , gelyk als in 't gemeen geichied , voor een Ketter verklaart,

„zoo is hy gewilfelyk een dood man. Maar dat doen nu deeze zyne
„ lieden kwanzuys niet , zy zyn Geeftelyke , zy vergieten geen bloed,

3 , zy wallenen met Pilatus haare handen daar van af ,' maar zy geeven
,, hem Hechts aan de Weereldlyke Overigheyd over, die moet haare na-

3 ,
rechter zyn , dan is het een afgemaakt werk , tot den brand-ftaapel

,,toe, tot het vuur toe, zonder eenige genaade , daar het meergemelte

jj
Martelaarsboek , op fol. 15. en de Hiftorie van de Inqiüfitie van Limborg ,

J}
wytloopiger en eygentlyker van handelt. Ditallesnugefchiedvan de op

„ de Munjterfche en Osnabrvgfche Vreedens-Traftaaten zoo genaamde
„ Catholyken. Maar by de aldaar genaamde Euangelifthe , en onder de
,, Lutherjche , gaat het 'er naarden Ichyn wel wat zachter toe, door dien

,, aan haare zoo genaamde Geeftelyke zulk een grooten macht wel juyft

,,niet toegedaan is, doch die echter van hen zelfs , zoo veel als zy im-

; ,mers konnen en vermoogeri , metter daad zelve aangenoomen en ge-

„bruykt werd, en daar meede komt het dan meeft voor eerft op dePre-

„ dikftoelen > aldaar nu weeten ze wél , dat zy ook de fondamenteelfte

3
, en billykfte teegenfpreekinge zelfs niet te verwachten hebben, zyzeg-

„ gen aldaar ook wat zy willen, het zy dan waar of niet waar , alles hel-

3
,pe wat maar helpen kan. Nademaal nu het meefte deel der toehoor-

ders van zulke menfeheri, alles op haar goed credit en geloove aannee-

„men, of dat ze, om niet verdacht te werden , zich gelaaten moeten,

3i
als of ze zulks aannaamen, en by lyve niet daar teegen moeten kikken,

„zoo volgt zomwylen ook de penne daar op , om die zaak noch wat
„fchynbaarder te maaken , en als dan is de zaak t'eenemaal afgedaan,

„ zonder dat 'er iets meer op te zeggen valt. Daar na komt dan het ge-

3, blinddoekte volk , en fchreeuwt luidskeels uyt , kruyjl hem ! kruyfi

,,hem! weg met deeze menfehen , het zyn maar een deel onruft-maa-

„kers, enz. Daar moet dan de Overigheid meede in 't fpel koomen, zy
,, beroeren geen water , neen, de Hooge Overigheid is dan een Voefter-

,.Heer en befchermer der Kerken , zy is dan noch goed genoeg , om
,
5 haar wil en begeeren , als haar dienaar, uyt te voeren , daar gaat het

,,dan : hy is in de Religie verdacht , een Ketter , hy moet uyt zyn dienft

,

„uyt zyn ampt , uyt de Stad , ja uyt het Land weg. Maar gelyk als

,,zy in 't dooden van 't lichaam wel wat omzichtiger als de Papiflen zyn,

,3 zoo zyn zy hier reegen in de beroovinge en fchendinge van een eerly-

„ ke naam en andere befchimpingen , des te heeviger , het welke doch
„een burgerlyke dood, en alzoo een weynig beeter is , als 't geene van

,, de Papiflen werd bedreeven , door dien fama & vita pari pafjfn ambii-

„lant y dat is , een eerelyke naam en het leeven op een gelyke tred gaan.

,, Maar by aldien de Overigheid verftandiger is, en de zaak zelfs wil on-

,, derzoeken, dan geeft men het de naam: Was deeze man niet een En-
„thufiafi, Chiliaftt Sircnkfelder ^Weigehaan^Pietift , en met een woord,
„dat geene het welke alle deeze grouwel-naamen in zich beflooten houd,

„een Óuaaker, wy zouden van hem niet fpreeken , noch hem aanklaa-

„gen. By aldien nu zulk valfch en fchynbaar aangeeven niet werd ver-

,) trouwt, gelyk als het ook billyk is, maar dat men zulk een werk wat

,, naauwer wil doorzien , als dan gaat het gefchreeuw eerft recht aan :

„ werd deeze of geene niet aanftonds weggejaagt , zoo zyt gy geen vriend

„ van de Munfterjche en Osnabrvgfche Vreede-handelinge. Daar meede

3, is het dan t'eenemaal gedaan, en haaren wille moet wel gefchieden.

Dat
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Dat deezen handel nu van de Lutherfche , zoo wel onder haar zelven,

als ook teegens andere gefchied, daar konnen , onder veele andere, de

Hiftorien noch onlangs in de voortreffelykeStad Hamborg voorgevallen,

een onverwerpelyke getuygenifle van geevcn.

§. XVII.
Noch een nieuwer Auteur in Engeland , genaamt D l

.Joh. Pordage,
heeft in zyne Sophia, of ontdekkinge der wysheyd (gelyk als ze na zyn
dood, in 't Jaar 1699. te Amflcrdam, in 't Hoogduyts uytgekoomen is}

dit navolgende hier van gefchreeven , in 't XXL Cap. p. 159. fZeedert

de lyd dat Chriftus aan 't Krnys gedood , de Apoftelen geftorven , en den

afval is voorgevallen , is 'er geen waare Chrtflelyke , zichtbaare , en ver-

gaaderdc Kerke op aarde geweejl , ze heeft 'er ook niet konnen zyn. Daar
heeft onmoogelyk geen waart Chri/lelyke en zichtbaare fland of Kerke des

Euangeliums konnen zyn , maar wel Antichriftifche Kerken. Daar
hebben gecne waart Kerken-dienaars , noch eemge rjaaare Kerken-dien

ft.
kon-

nen zyn , noch ook een waare Godsdienfi , noch waare aanbidders , enz.

Hoe hebben zy (de Antichriftifche Kerken en nytterlyke (chyn-gedaantens

derGodzaaligheid) Babel, met deffelfs verwerd* meeningen, en heetevuu-

rige difputen , met en teegen elka?ideren in vuur en vlam gezet , daar
het eenc zwaard tergen het andere van zyn eeven-naaften , uytgetrok-

ken is geworden. Daar zy malkanderen met bittere fcheld-.en lafler-woor-

den (leeds vervolgt hebben , clkaudcren van haare gemeenfehap uytgejlooten

en in den ban gedaan , de een den ander voor valfch vytgekreeten , en de

eene Kerke de andere vervloekt en verdoemt heeft. En waarom doch ? als

maar alleen om een deel ydele woorden en meeningen , en om dat een ieder

voor zyn eyge opgerechte form en beeld , en voor zyn kerk gedifputcert

,

en beyde de partyen geflrecden en gewilt hebben , dat men gelooven zoude ,dat

juy/l haare forme alleen de waart Kerke Chrifti op aarde zoude zyn , daar
de beloften des eeuwigen leevens alleen maar aan toebehooren , en dat iedere

partye uytgeroepen en gefchreeuwt heeft : IVy zyn Chriftus waare kerke op

aarde, en alle de andere zyn valfche Antichriftifche Kerken. Wy hebben

alleen de rechte fleutel, om uit te fluyten en in te laaten, wy. hebben de rech-

te deure en poorte , door welke men moet ingaan : wy hebben de waart
Euangelifche Godsdienfi en Priejler .' Daar ze doch in waarheyd alle met
jnalkanderen maar Antichriftifche Kerken en loogenaars zijn , en hier in

mzonderheyd ds bedriegers bevonden zullen werden , op deezen mynen (der

Goddelyke wysheid~) dag van de verwoeflinge over Babel, en op dien dag in

"welke ik alles weeder zal vernieuwen , wanneer ik zal koomen om de waa-
re Kerke Chrifti weeder op te rechten , die uyt het [lof, payn , en affche

der nytterlykefchyn-kerken , weeder als eene nicuw-gejehaapene Kerke op-

flaan zal.

§. XVIII.
Deeze gedachte Schryver vaart peg. 160. daar op voort, om ook van

die SecJen byzonder vrymoedig te oordeelen , welke voor andere groo-
tere partyen , wiers ellende ieder een , zelfs ook de natuurelyke ver-

ftandige menfehen in de oogen valt , wat meerder fchyn heb-
ben, waar over ze zich zelven booven andere verheffen , die alles m
hen voor onberifpelyk achten, en die ook de andere daar over t'eenemaal
koomen te verachten.

Zyne woorden zyn dan, inzonderheyd van de §luaakers, de volgen-
de: Alhier (naamentlyk op den dag des gerichts der Goddelyke wys-
heyd) word ook de Kerke der Q^iaakcrs eene Antichriftifche Kc? ke , cent

van menfehen opgerechtte Kerke bevonden te weezen , en haare jorme en

de
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de deure, door welkt zy de menfchen tot haare Kerke toelaaten, verflooft »

en zy werden loogenarrs bevonden te zyn; om dat ze gezegt hebben , datzy
de waar e Kerke Chnjii zyn, en alleen den weg ter zaaligheyd hebben, ook

dat haare leere het rechte middel, en haare farme de waare deure m Chri-

Jius waare Kerke is. Ik (wysheyd) zegge , en betnyge u -, dat zy eeven

zoo wel als de andere Kerken , welke zy verachten , eene Antichriftijche

Kerke zyn, en dat ze in deeze haare Jlellingen bevonden zullen werden*
lovgenaars geweefi te zyn, wanneer ze zeggen , dat zy van alle zonden en

zeljh-yd t'eenemaal vry zyn, daar ze het echter niet zijn : daar ze voor-

geeven, zy zyn volmaakt , daar ze doch noch onvolmaakt zyn : daar ze
ge:t,vgen , dr: zy tot den Berg Zion, en tot het Nieuwe Jerujalem zyn ger

kwmen, eer dat de Berg Zion, en het Nieuwe Jerujalem in haar eens af-

gi. ialt is. IVant dat zy deeze waarheeden van zich zelve getuygen , en

beweeren , eer ik hen noch eens tot een nieuwe creatuur gemaakt hebbe ,

eeven dat geene is het , w.:?,' door ze op mynen aannaaderende dag des ge-

richts over hen loagenaai s bevonden zullen w.rden te weezen.

Op een andere plaats vindmen dit ook noch van deeze Qnaakers , en

alle die geene welke den fchyn en na .m der Godzaaligheyd voorwenden
pag. 143. In de openbaar'inge (der wysheyd) moet ook de maniere van ver-

gnadet wgeondei de ^jiankei s , beneevens haare in waarheyd maar uytterlyke

Ke,ke, in dien dag vetftoort wet dn. Want myn (der Wysheyd) dienfl

maakt eene voorbereydinge tot den Berg Zien , en tot de Kerke of Gemeente
der, -orene , en tot de algemeene verzaamelwge des H.Geefls, dat

zy in . ien en aarde, in de menfchen, door het werk myner
handen alleen opgeregt weiden, daarom zal en moet ten daage myner ver-

jloorwge alles , wat door de menfchen en van de menfchen ooit opgerecht

is, afgebrot.kcti in verjloort werden. En indien 'er ook noch NB. eene an-

dere Kerke. , boovcn die der Ghiaakers , zoude rnoogen opjlaan, om eeneuit-

terlyke forme der NB. Godzaaligheid in deeze wereld op te bouwen , waar
na zuh de uytteilyh muifch fchikken en richten mocht, zoo zal en moetzy
door my echter noch al verjloort werden.' Want door dien de grouwel en

verwoefmge daar m is , hoe kan het dan doch een werk myner handen zyn>

dewylc het maar van menfchen gejticht , en door de fchepzelen opgebouwt is

geworden, enz.

§. XIX.
En nadien ik nu eenmaal op deeze oordeelen , aangaande de fchyn-

baarfte en booven andere zich zelfs heylig dunkende partyen gekoomen
ben , zoo konnen ook noch wel zommige andere, met deeze voorgaan-

de eenitemmige oordeelen, hier geleezen werden , gelyk als ze inde
beroemde Engelfche Vrouwe Juhanna Leade , haare fchriften te vinden
zyn, oaar dan in het zefde AJyfiike 'Iracfaatje , pag. 250. tot de in £»-
geland leevende partyen het volgende (laat , als een van haare voorge-

melde gezichten van de zeeven Kerk-gemeentens in Engeland.

„ Voor eerft kwam dan de oudlte , dat de Biffchoppelyke dienft was,
„met zyne Nationaale Kerke , en onder zyne tucht ftaande Leedemaa-
,, ren voor aan, die wel voor des Heeren gezalfden erkent wilden zyn>
maar die niet aangenoomen , afgeweezen en uytgeflooten wierden

De andere waaren van een wat fijnder zoort , naamentlyk de Presbyte-

„1 ir.anjche partye; welke eeven als de eerfte uytgeflooten wierden. Door
„dien zy niet konden ingaan , noch haar geloofs-brief , dat zy om te

,,preediken uytgezondcn waaren , bezeegelt hadden , of die aanwyzeii

„konden. Ten derden kwam 'er noch een andere zoort van volk op,
„die zich des Apojlolifchen dienfts , en het noch zuyvere gebruyk der

LDeel. Fffff God-

33
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„ Goddelyke ordonnantim , op eene afgezonderde wyze aanmaatigden

,

„Independenten (of Congregationaliften en byzondere verzaameling-hou-

„dende Gemeentens) genaamr. Deeze wierden insgelyks verworpen

„en afgeweezen. Hier op trad 'er ten vierden nog een andere zoort,

3, die de voorgaande na-aapte, van zelfs toe, en wel zulk een hoop, die

,,'t'eenemaal gewaflchen , en die in het geloove des waaterdoops met den
„ander ingelyft en verbonden was , onder den naam der Weederdoopers.

„bekent: welke ook al voorby moeden gaan. Verder, en ten vyfden,

„ verfcheen 'er een vergaadert gezelfchap , het welke op de uytterlyke

„hulpe, en op de uytwendige opgevatte zin en meeninge ftond , en

„die enkel en alleen na de heerlykheid des Ryks Chrijti , en na zyne

„ Monarchaale Oppermacht op aarde, in een zichtbaare gedaante en wy-
„ze uytzaagen en omkeeken , en niet in zich zelven inkeerden, nog
„het Ryke des H.Geefls , dat nootwendig voorgaan, en de Heemelfehe
„Gemeente tot een vaft weezen brengen en fchikken moet , rechtfchaa-

„pen in 't ooge vatteden , en deeze wierd de Kerkelyke Gemeente der

3,vyfde Monarchie genaamt: maar ook deeze wierden verworpen. Ver-
„der, en ten zefden, zag ik eene Gemeente (der§luaakers) zoo groot,

„als eenige van alle de voorgaande was, toe treeden , en dat met eene

„groote vrymoedigheid , om dat zy zich vermeetelyk inbeelden , dat

„zy tot de volmaaktheid nu reeds al gekoomen waaren, waarom ze zig

„zelven ook op een gantfch zichtbaare wyze van alle de andere hadden
„onderfcheiden, en zeyden: Nu is de gezalfde des Heeren voorzeeker

„voor ons; maar eene ftemme fprak: ook deeze zyn het nietj want de

j, Heere ziet niet, als een menfche ziet : Daar zal voortaan geen forrnee-

3J len Tempel in de eeuwigduurende Kerke (ïaande blyven , maar uyt den
„ ftamme Davids zal'er noch eene zuyvere Maagdelyke Kerke, die nog

3 , geenen Man bekent heeft , op deeze aarde (als tot de openbaaringe en

3, voortplantinge der zelve) gebooren werden;

Verder (laat 'er in de Heemelfehe Boodfchapper vaneene algemeene vree-

de , p.28. enz. eene erinneringe aan de Roomfche , Lutherfche en Gere*

formeerde partyen , als volgt : „Deeze roep gaat voor eerft tot 11 gy
„ Roomfche Kerke , die u over uwen ouderdom, en de navolginge des A-
iipofiolifchen oorfprongs, zoo zeer beroemt. Zy vermaant en raad u , om
„u zelfs ook wel te beproeven, of gy deezen uwen tytel en naam door
„uwe praciyke en gelykformigheid des Ieevens met de rechte Apofloli-

afche Kerke ook wel bewaaren kunt. Want gy moet weeten , dat 'er

,,uyt den mond des grooten Apo/lels onzer belydenijfe , naamentlyk van
3, Chriflus Jefits , een vuurige wet , ja een Geeft van vuur en oordeel

,

3>uytgegaan is, om uwe weegen , werken, en den geheelen Godsdienft
3, daar aan te beproeven. Zoo dat gy moet afwachten, dat alles, wat te

„licht bevonden werd , en dat het guldene kooren niet opweegen kan,
„als ook dat overvloedig en onrein is, van de machtige hitte van Gods
3,yver verteert zal werden: van waar een geroep aan u uyrgaat , dat gy
„tot uw' eerflc en recht beginnende ftand moet weederkeeren , of trag-

33 ten om dezelve weeder te verkrygen. Dienvolgende betaamt het ook
„een iegelyk , hoofdzaakelyk en voornaamentlyk , die zich op den ftoel

3, en macht der regeeringe over deeze Kerke, ais het Stadhouderlyke Hoofd
3, heeft ingezet, om zich zelfs wel te onderzoeken en te beproeven , of
„hy de waare zendinge of het rechte Creditif en volmacht van zyn ge-
33zantfchap al wel heeft? dat alleen maar uyt de kracht van de Geeftjefu
3, in hem gekent kan werden j in welkers hand de goude fleutel is , die

3,hetrykeder Philadelphifche kudde kan openen. Op zulk eene wyze
mag
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,,mag hy een waarachtige Herder der fchaapen , en een BiiTchopen Op-
„zitnder van de zulke werden , welke de Maagdelyke Kerke konnen
„uytmaaken. Want het zal u van de Alpha en Omega bekent gemaakt
„werden, dat de tytel , woorden, en uytterlyke plegtiglyke Godsdienft
„door het vierige gerichte niet gaan zullen : Daarom bekeert u , bekeert
„u, en verfterkt dat geene , dat aan 't innerlyke en geeftelyke leeven

3, onder u fterven wil ; en tracht doch uwe eerlle liefde weeder te ver-

„krygen, opdat gy het rechte merk- en kenteeken der PhiUdelphifche
„Bruid draagen moogt. Neemt dit als een waare boodfehap en roepin-

„ ge van den geenen aan, die alles in allen is.

} , Maar aan u , van de Lntherfche Kerke , en de overige der Gerefor-
„meerde Kerke , is het Woord des Raads , en der Wysheyd , dat gy u

„ niet voor moet laaten ftaan, dat het genoeg zy , dat gy in het begin

3, van eene Reformatie , eeniger maaten door de nacht der duyfterniflé en
„onweetenheyd zyt doorgebrooken. Nademaal gy u niet zelfs bepaa-

„ len, of aan het eerfte aanblikken van den dag en morgenftont binden
„moet; aangezien de waare lamp-olie altyd helderder branden zal, tot

„ dat zy tot deeenigheyd der liefde is gekoomen , die geene oneenig-

„ heyd nog fcheydinge altoos toelaat; en tot dat alles , door het bittere en

3, ftrenge vuur des dienfts van Elidi , (waar in uwe eerfte Reformatie uyt-

3, ging, cm den weg tot eene , na u koomende , grootere en hoogere

3, dienft te bereyden) in den volgenden dienft der liefde verflonden wer-

3, de. Hierom nu wil u inzonderheyd de hoofden en herders, dien de kud-
„de Chrifti aanbevoolen is, voegen , om uwe oogen te rugge op de rei-

3, nigheidj liefde en yver uwer kindsheid, of eerften voortgang uwer ker-

ken , wel te laaten gaan , en uwe lampen daar meede te vergelyken , en
„te laaten beproeven, of zy al in licht en kracht der daadelyke heylig-

3, heid toegenoomen, dan of zy niet veel eer afgenoomen, en donkerder
3,gebrant hebben : en hoe wyt dat geene , wat in geeft en leeven eerft

,, geopenbaart is geweeft, daar na weeder in de dood en uytterlyke pleg-

„tiglyke fchyn, verzonken is. Tot welken eynde een ieder onder u in

„ zig zelven gaan of inkeeren , en uwen kwelbron des heyls aanroepen
3, moet, op dat hy weeder mooge uytfpringen , en u, als een vruchtbai-

„re Libanon maaken, op dat de Kooning der liefde en des vreedes , in

3,en onder u woonen , en u met den Phüadelphtfchen fpiegel , die het

„vlammende herte, en liefde der eenigheid is, verzeegelen en bekragti-

„ gen mag. Veracht nog verwerpt dan deeze boodfehap, en roepingc
„Gods, aan dé Luterfche en Gereformeerde Kerken niet , want zy van
„den geenen komt , die in 't brandende bofch der liefde woont; waar
3, toe hy u, gy die van de Gereformeerde of Proiefterende Kerke zyt, alle

,,noodigt te koomen , en uyt denbeeker der Goddelyke Openbaaringe,
3, den wyn te drinken , die u tot dienaars des geefts maakt, op dit gy ,

j,als afgezanten der verzoeninge moogt uytgaan , het geene uwe kroon,

3, vreugde en glorie zyn zal. Op zulk eene wyze nu , zyt gy zoo wel
j,de herders, als 't volk aller kerken, ennnert en geroepen ,om u in uw'

„ zelven te onderzoeken en te beproeven , of gy het rechte merkteeken

,. der Kerke en Bruyd Chrifti al draagt. Want de Koonwglyke Bniyde-

ngom verwacht nu zulk een hoogeti grand der Reformatie , van zulk eene

„gelykvormigheid, welke alle letterlyke en doode , uytterlyke, plegtig-

„lyke Godsdienft verre overtreft , aangezien de zulke de proef van de
„Goddelyke en brandende fteen der liefde niet konnen houden. Maar
„zoo gy eene hoop en verlangen naar zyne tweede verfchyninge en ryke

F fff f 2 hebt,
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5, hebt, dat zich in zyn macht en glorie alhier in en op der aarde zal uyt-

„ breiden, zoo zyt gy voorzichtig, en waakt in eene innerlyke hoope
„van een zuyver en volmaakt herte en gemoed , opent uwe ooren , om
„de ftemme van uwen Koonïnglyken Herder der fchaapen te hooren , wel-

„ke u roept, om eene eenige volmaakte kudde te maaken , op dat

„hy onder u zoude konnen in en uytgaan,en u tot den leevendigenbron

„ en de verfche weyde voeren , zoo dat 'er by u geene dorheid noch
„honger meer gekent mooge werden, en dat het weezendlyke woord uyt
„den wortel van uwe eygene zielen mag uytgaan , waar door gy in den
„dienft des H. Geefts verzeegelt , en van de Alpha en Omega zelve ge-

,. teekent moogt werden : wien alle Kerken als eene eenige toegevoegt,

„en met de eeuwige kroone gekroont zullen worden , den welken zy,
„lof, prys, eere , en heerlykheyt , die was, en is, enkoomenzah
„Amen.

Tot hier toe gaat het gemelde getuygenis van de heedensdaagfche

Gemeentens der gantfche zoo genaamde Chriftenheyt. Nu zal het moo-
gelyk niet weynige Leezers nog wel aangenaam zyn , dat ik nog eenige

diergelyke verklaaringen van deeze zaake hier by voege , die ik, in een

nieuw handfchrift, van een zeeker Auteur zonder naam, gevonden heb-

be, waar van de tytel is,

Eemge nadenkelyke erinneringen van de gemeenfchap van het ryke Gods,

en van .zijne wonderlijke oordeelen, door H. B. K.
Uyt dit gelchrift nu zal ik maar alleen devoornaamftehoofdftellingen

uyttrekken , waar door deeze zaaken eenigzins konnen verklaart wer-
den : De Auteur fchryft daar dan aldus van :

„ §. 9. Laat u toch tuchtigen , gy alle, die de aarde oordeelt, zoo zal

„u de rechte weg niet miflen. Want God wil de opbouwinge der zie-

„len, en de kragt des lands, van u eyffchen. Houd dog op van voor
„ uw' zelve, en uw' verleyd geweeten , de Buyk-propheeten om. te koo-

3 , pen en te befchenken. Haaft u , maakt uwe zielen los , op dat u het

„waare beeld Chrifti niet komt te miflen, en gy na zielen lichaam beeftea

„word, door dien 'er in het nieuwe Jemfalem niets in zal gaan , als wat
„in 't boek des leevens eerft gefchreeven is. Laat het oordeel Gods
„u alle tot navolginge dienen, ja tot eene voorbereydinge van den weg
„ter eeuwigheid. Niemand zal het door toefluytinge der oogen en des

3
, herten ontgaan; komt derhalven den zoonevrywillig te gemoet, en vat
„zyne kaftydinge met beyde de handen aan , zoo zult gy eene onwaar-
„deerbaare vreede en rykdom vinden. Houd u vaft aan Chriftus , trekt

„ uw' herten van alle het andere af. Want alle het andere uytterlyke
„werk zal in den afgrond van 't eeuwige verderfgeworpen werden. Ziet
„de reede des Heeren komt fnel!

,,§. 10. Naar beneeden in den afgrond, gy dierlyke weereld , verfmelt
„voor het aangezichte des Heeren , gy dierlyke ryken

, gezintheeden,
„hooge fchoolen , ampten , inzettingen, enz. Zet u hier onder , gy
„valfche Catholyke , gy valfche Euangelifche ! uwe kroone is weg , uw'
„offer verworpen ! uwe werken en naamen zyn eeuwig te fchande gewor-
„den. De Heere heeft de pylen van het verteerende oordeel , en het
„werk over de Heydenen los gelaaten , welke van de wet Chrifti maar
„flegts aangeftooken , dog niet bekeert geworden zyn. Jef.LXiv. 2. Vaart
„ naar onderen , met alle uwe onrechtvaardige werken in den val Baby-
„lons, gy Priefters en Tyrannen allenthalven • Want met alle uw' Af-

„ gooden-offeren hebt gy geene gerechtigheid altoos by u konnen laaten

„ blyven of woonen. Prebenden, Legenden, en allerleye meeningen, in

plech-
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„plechtigheeden beftaande , hebt gy wel konnen aanneemen , maar de
„gerechtigheid en barmhertigheid heeft de Satan tot hier toe niet laaten

„ regeeren. Uw' gedachtenis en werk zal voor eeuwig uyt het land der

„kevendigen verdelgt werden, en het voorige Heidendom in den afgrond
„der helle gezelfchap houden.

,,§. ii. Werd t'eenemaal openbaar en breekt door , gy waarachtig

„Chnjiendom , als eenen nieuwen naam , als een land der leevendigen!

„Zie, uwen Kooning is verklaart in gerechtigheid. Hy heeft de zee der

„ Roomfche Heidenen , door het twee fnydende zwaard van zijn Euange-

,» lium> van een gefcheiden. Het eene deel deflelfs ftaat afgefcheurt tee-

,gen het Noorden, het andere teegen 't Zuyden , en alles teegen mal-

,kanderen, in vloek, bloed, en doodflaan door een bloedig Sacrament
van een eenige doode , en door eene vuurige reeden van eenes menfehen

„ zoone. Het verlofte volk nu gaat tot verkwikkinge daar door, en het

,,laat de dood in de zeege aldaar verflonden. De verbolgenheid van den
„draak der ongeeftelyke Geeftelykheyd moet tuflehen hooge waater-ber-

„gen needer zinken in zyn vergeeffche najaaginge van den eeren kroon.

,, Waar is nu de macht over de plaagen en over de wonden der prikke-

„ lingen van de weereld ; ó gy herders des doods , gy die , neevens uwe
„ Kerken- en Land-vyanden, uyt een en dezelve kelk gedronken , en die

,, den zeegen en het vreede-befluyt van David tot nog toe alle gemift hebt.

„Knerft op uwe tanden in de bevindinge des yzeren fcepters van het ge-

,, flachte Davids, die van Sion af komt. Ziet ! Jefus is hier , in zyn

„ eyge, en in zynes Cbrifti-licha&tns Geeft en Godheyd teegenwoordig!

„Wat pocht gy valfche Chnjlenen nog , gy valfche gooden? Chri-

nftiis is uwe God, niet ! hy is ook uw' Heer niet ! doorfteekt hem dog
„maar! kruyeigt hem dog! Hy isu maar tot een teeken van teegenfpree-

„kinge, die hy in zyne getuygen-wolken meede gewerkt heeft , op dat

„ gy daar over weenen zond , gy hoofden van het land der ongerechtig-

„heyd; Chriftus is een God in Zion. Hy is een, met zynen Vader, en

„ den Geeft zyner meede-erven. Hy wil in hen des Satans heerelykheid

„niet verkondigt, nog onderzogt hebben. Daafpra fpreekt hy , door
„zynen Antipas , of weederfpreekende aloude ketter-getuyge , teegens

„die geène, welke niet zyn, dat zy behoorden te weezen : Ik ben het

„niet, ik erkenne u voor myn« Jehndin en lofbtkenner niet. Want
,,gy Pergamifche Synagogen der Jooden , zult my ook , in de vol-

„heyd der tyden , doof de groote Babyloriifche t'zaamenzweeringe en

„Godverloocheninge, kruyeigen en dooden , in myne getuygen. Want
„alle die goddelooze broeder-moorderfche lof- beken ners, en aanbidders1

„van God, zyn eeven als de lafteraars. Pf. 109. 7. Pf. 50. 16. enz. Om
„die reede wil de heerlykheid vanden Zoone Gods, van die boozegeefteri

„niet bekend zyn, maar hy fchikt zig , beneevens zyn geheele kerkely-

,,ke lichaam , om eenen naam voor zig zelfs verborgen te hebben , eri

„ om deeze valfche Prophetifche bekenners methettweeznydende zwaard

„ van weederfpreekinge en verloocheninge , in het vuur des oorlogs vari

„eikanderen te houwen , welk vuur ook branden zal , tot in de zee des

„vuurs en des zwaavels.

„§. 12. Daarom ziet voor u , gy alle, die aan God gedenkt 1 Ziet

„toe, waar gy woont ! Wagt u dog voor de Nicolaïten of Nico-\éeken t

„dat is, van net muyten en overwinnen des woedenden graauws
;
ziet hoe

„de vuurige Draak, op de zee- en aard- volkeren, en Geeftelykheid, en

,, de meefte menfehen, met zyne verleydcnde , gierige, en dertele Re-

^irenten) znaauwt en dreigd; Maar ziet ook met eene, hoe de pylenvan
Fff ff
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,,den blikzem van de reede Gods, uyt Siort, over zyne plaatzen vallen

,

„en zynen vreede verftooren ! Ziet, hoe zeer hy het licht, en den don-

„dèr der vervullende zeege-ryke Prophetien fchuuwd en vlied: Vlied met

„ Arends-vleugelen , in de woeftynen , uyt alle die gezintheeden en re-

„ geeringen, welke van dit teeken getroffen werden , tot een voorbeeld

j.des eeuwigen toornsJ Vlied, door de belydeniffe der gerechtigheid, in

„eene niéuwe bekeeringe, die uwe zielen voor den verwurg- Engel van

„Gods toorn redden Wild. En zaalig zyt gy, die van uwe eygene ampt-

,,genooten , zyt , en werd uytgeltooten : Want daar door werd uwen

3 , naam tot een heyl gemaakt. Alle gy oprechte herten ! verloochent uwe
„verloffinge uyt de verzoekinge ia dat uur niet. Verheugt ü over uwé
,,meenigvuldige gaaven , in wysheid , en over de uytkomften van uwe
„meede kampers over alle de eynden des weerelds: Verloochent alle uwe
..oude vernufts befluvten en re//Wc-dwang -, want Gods vreede en or-

„ deninge, en zyne rechtvaardige billykheid , beneevens het waare oor-

3 , deel over alle weereldlyke en kerkelyke omkeeringen , zal nu al haaft,

3 , met het toekoomende ryke, aan Gods knechten kennelyk en eygenwer-
„den. Aldaar moet dan alle het teegenwoordige vernuft t'eenemaal val-

„len. Laat ons maar zwak en ftille zyn, volgens de vleefchelyke mid-

delen, maar fterk en wakker in het zwaard des geeftes, den fchild des

„geloofs, en den loop der vroolyke boodfchap des vreedes.

„§. 13. Daarom dan alle gy menfchen , die nog van de plaagen ove-

„rig, en die van den Heyligen Geeft, nog tot geene dieren veroordeeld

3 , zyt , grypt het heyl Ifraëls aan , ende vreeft die geene niet , welke
„nog helpen, nog fchaaden konncn. Verloll uwe zielen uyt de teegen-

„woordige religie- en oorlogs-vuuren , alle die het waare Euangelium
„en Catholicum zaaliglyk bezitten wilt. Ziet gy niet, gy verleidde zie-

3,len , der EuangehJ'che , der JValdenfen , der nog overige verftandige

„Catholyke , dat de Herders en Regenten des doods , u met haare leerin-

„gen vervoeren'? En wee u, gy valfche Euangehfche krygs-Regenten , zoo
„ wel als alle de teegenpartyen der zelve, gy hebt den naam dat gy leeft,

„maar gy zyt dood , beneevens allen uwen paarde-ftaartfehen aanhang,
„de valfche Prophceten, die de vuyligheid van uwe afgooderye , hoere-

„rye, doodflaagen , dieveryen, en tooveryen voor af proeven , en die

„niet y veren over de {chiaóiQjofephs.

,,§. 14. En ziet gy niet, gy dolle weereldfche jongelingen , dat uwe
„religions- en Geejlelykheids hoeren u tot het huys der helle lokken, en

j5
als oifen ter flagtbank leeveren , en dat ze u van den wyn des toorns te

3 ,
drinken, en beeten des doods te eeten geeven , alle het welke, benee-

}> vens de verkeerde geeft in u vaart , rerwylen gy in uwe aangeerfde hei-

3
,denfche gierigheid en trotsheid, het lichaam en bloed van Lhnftus niet

„ onderfcheid.

,,§. 15. Verftrooit u en baart met angft, een ydel niet, gy Heidenen

,,der Nicolaïtenygy bitter aliTem waater van de afvallige fterregeeft , wel-

„ke den dood, en vloek, en llryd met de Concilien , en Kerhe-lcgenden y

„en loogens over alle de ryken en Hammen der aarde hebt vernieuwt, en

,, die alzoo de erfzonden en aloude fchaaden des Jooden- en Hadendoms
„in eene derde algemeene omkeeringe hebt voortgezet, welke is- y het

„valfche Chrijlendom met alle zyne ftanden en feEien , als ook de Doo-
„pers , Mennijlen , Qiiaakers , en andere hoopen. Daarom treffen ook

„ de plaagen op alle landen. Dat hebt gy uwe herders en zielzorgers

„alleen te danken, ó gy Babylonsjernfalem , die hebben u uwe muuren,

„ kerken en toorens , tot herbergen van de eeuwige dood gemaakt : ziet

o-v
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»gy dolle Leekenj en in de weereld verzoopene Regenten , zulke Nico-

3, teeken en Geeftelyke waard gy waardig, en zy waaren u waardig.

„ §. ió. Laat het nu eenmaal genoeg zyn , met alle uwe uytterlyke

,,weetenfcbappen, taaien, welfpreekentheyd, goederen, ampten, eer-

j.trappen, enz. Laat nu u zelfs en de uwen eens de waare Sabbathen

„Gods genieten. Heeft iemand een vrywillige en van de natuur zelfs

„ hem ingedrukte luft en bekwaamheid , tot deeze of geene taaie of be-

„lydenifle, zoo is het genoeg, by aldien niet, zoo is het ook genoeg!

„Want het is genoeg, dat God den een en den ander, met groot gevaar

„van lyf en ziele , door zulk een vuur en water heene gevoert heeft:

„God heeft weynig werktuygen ontrent het uytterlyke van nooden, en

„ wanneer het al zoo is, zoo zyn zy maar alleen dienaars van het inner-

,, lyke. Daarom is de drift van a'le kinderen en volwafiene te vergeefs,

„zoo zy niet in God ruften. En wanneer 'er een ziel van kintsbeen af

„ in God komt te ruften , zoo moet men haar ook met alle het uytterly-

ke niet bezwaaren. Booven dat zullen zich nazoekers genoeg ïn'tuit-

„terlyke opdoen, welke God overtuygen zal, dat alle haar werktever-

„ geefs is , by aldien ze het niet ten dienfte der Koninginne aanwenden

,

„welke de wysheyd Sions is.

,, Overwind gy geregtigheyd der belydeniflen en des bloeds vanjoh. Hus,

„en van alle voorige meede-gaande en navolgende Martelaaren , teegens

„de yveraars van het beeld des beefts, en houd uwe vyanden in de er>

„ terbuylen van geduurige muiterye , burgerlyken oorlog en brand ! üver-
„wind gy uytbreidinge van Gods Woord , en der beproevinge van alle

„fchriften, teegens alle gebod en verbod, en giet u uyt , gelyk als een

„groote weereld-zee, en laat alle daar teegen woelende Geeftelyke in

„een eeuwige Sacrament- en Artykel-ftryd , geflaagen en geteekent bly-

„ ven , gelyk als in een bloedige doode-zee , en eenen afgrond. Overwind
„ó Reformatie , en lfraèl,en Prieflerdom , die met den aanvangen voort-

„gang der Reformatie van de zielige Reformateurs , door haare nieuwe

„ Paapfche en Anüchriftifche Kerken-ban gedood , of verdreeven of ge-

„ bonden geworden zyt, gelyk als te Gerieve , Zurich, Heidelberg , en

„Poolen, te Dordrecht , Charenton, Manheim, Hamburg, Erffurt , enz.

„en zulks wel in eenige weinige ballingen en vluchtelingen Chrtfti , als

„die ook onder Ketters zelfs tot Ketters gemaakt geworden zyn.

„ i. Uyt zulker ftandvaftige Hebreen, dat is, Pelgroms en ballingen,

,,wyze en ftrafte , moet het zaad van Abraham , en de volheyd van

„IJraèl, en het Konitigryke Davids , beneevens de wooninge der gevan-

„genifle van Babel, en de wysheyd Daniels, ja eyndelyk de verfchynin-

„ ge der ongefchondene Gemeente der eerftgeboorene weeder voortgezet

„en uytgevoert werden. Hier teegen moeten alle weederfpreekende en

„vloekende t'zaamenzweeringen, en Symbola of Formulieren , neevens

„haare aanhangeren en gebieders , haare daagen in rook en onweeder,
„plaagen en cnruft, en allerhande booze aanflaagen , van weegen haare

„algemeene oogmerk der Reformatie , altoos toebrengen, op dat het

„geplaagde en zuchtende Schepzel de oorzaake der verbitterde kerken-

„ ftroomen , en de bloedig gemaakte weereld ftroomen , beneevens de ftraf-

„baare bedorvenheyd van alle Standen , aan de valfche Herders tot haa-

„re eeuwige Ichande en fchaade moogen toefchryven, en op dat zy alle

„die verkeerde waare Herders zichtbaarlyk weeder tot zich moogen roe-

„pen , en op dat ze zulks alsdan met dezelve waare vreede-ryke en zaalig-

„maakendeverkwikking-tyden eerft beleeven moogen; op dat hetalzoo

„ bekent werde , hoe het gebed en de voorbeede der valfche Herders

,

* wan-
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„ wanneer de plaagen en vyanden by God krachteloos gemaakt zyn , en

„dat hier teegen de verborge Levi , en overal vervolgde Llias, alleen

„als een Engel des almachtigen Gods , met het reukwerk der Heilige

„eeuwiglyk bekrachtigt is , aan de weereld- en kerk-plaagen , en om-
„ keennge der dingen belet komt aan te doen.

„ Zoo overwint dan , en valt niet uyt de bekentenis en gerechtigheyd

„aller waare Elias ftemmen , teegen de afvallen van alle Baals , en alle

„ Heydenên , als teegens welke tot een getuygenis en gedenkteeken , maar

,,eenige mannen, exempels-wyze, voor te brengen zyn , gelyk als an-

„dere gelykwaardige en vafthoudende uytvoerders der Thyatirifche ge-

„tuygenifie meede infiuytende , waar by men dan niet op de meenig-

„ vuldige uytwerpingen van den rook der ontrent verwekte woorden-

,, twiften en meineedigheeden , maar alleen op de werken zelfs , en op
„het hoofd-doelwit, en den teegenftand van een ieder teegens Babyion

„ te zien heeft.

,, Naamentlyk, alhier doen zich o^^Epifcopius als een Elias-ftem tee-

„ gen de Hollandjche Baals , en haare Heydenên-, Jacob B'óhme teegen de
„Dttytfche , en inzonderheyd Sax/en; Betknts teegen de Br'andenburgze;

ti Kotterus teegen die van Sdefien , Boheemen , en &\\<zjefwti(cbe Baals ,

„en haare Heydenên ; Drabits teegen de Hnngaaren en Oojtenrykze

;

„ Eng eIbregt teegen de Bronstvykze , Holfteynze en Hambmgze ; Ehas
„ Pratortus teegen alle valiche Euangelifche , en byzonder de Lunen-
„burgze* en aangrenzende Landen j Baxter teegen de EngeIzc Baals en
„Heydenên; Cm ceïlans teegen de FranJJche , Lharentonze , Engelze en
„HolLwdze } enz. neevens veele 100000 gelyke toonen , blixemen en
„donder- ftemmen van den Berg Sion , tot eene eeuwige getuygenifTe,

„over de vergaande Chnftenlooze weereld , die tot een groot BabyIon
„ en verwarde Bayert , neevens de andere Jooden en Heydenên vervalt

,

„ uyt welke de Geeft Gods alles weeder nieuw zal maaken , na dat hy
„door de vuurige Cherubynfche waagen van Ehas, alle de weederfpanni-

„ gegeeften , werken , en naamen der Heydenên , voor eeuwig verdelgt,

„en haar als een uytgebrande fchoorfteen des duyfteren afgronds in eeu-

„wigheyd zal ter needer gezonken hebben.

„ Overwint voortaan hoe langer hoe meerder, gy oneyndigevreede des

„ nieuwen Kooningryks van David , door de eenigheyd van alle recht-

„fchaapene Engelen en menfchen , in alle volkeren en tongen , van het

„ Weften tot het Ooften , van het Noorden tot het Zuyden , en weegt
„ uwe vyanden teegens malkanderen af, na den loon van haare werken

,

„in eene waage van gerechtigheyd, op dat zy gelyk als de hoofdftofFen

„ deezer weereld , teegens eikanderen in de weegfchaale der plaagen ge-

„ ftelt moogen werden, en nooit moogen koomen te dwaalen, maar
„op dat ze het oogmerk der kinderen Gods moogen vervullen , het zy
„dan in den kerkelyken of weereldlyke ftand , in een geftalte van vree-

„ de of oorlog, Catholyk of oncatholyk-, Grieks of ongrieks , in eene op-

„ perheerfchappye of Republyke, het zy ze zyn geleerde of ongeleerde,

„ Latynfche of onlatynfche.

3 > Overwint eyndelyk , gy allerhoogfte gerechtigheyd Gods , dat alles

„buyten uw' Jerujalem en&'wn in de zonde te zaamen geflooten blyve,
„ja dat alle het booze zyn maat voleynde , tot het verderf van Babyton,
„onder de laatfte fchande, op dat alzoo alle het laauwe en traage , dat
„den Geeft der vrywilligheyd tot de eerfte opftandinge niet aanneemt,
„ door het Vuur geloutert werde. Maar gy , ó menfchen kinderen

, grypt
„uwe voordeden aan 5 die gy in Chnjlus , by zyne Apoftohjche navol-

Singe
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„ginge hebt. Maar allé die zich aan den drift van haare oude natuuré

„en haare eygene begeerlykheedcn overlaaten , die verliezen juyit daar

», door haare vrywilligheyd , en het vermoogen om in en met Chrijlus

„het befte te zoeken, daar God ieder een voor wil bewaaren.

§. XX.
De gemeende teegenwerpingen nu der geenen die de geweetensdwan?

en het moedwillige kettermaaken verdeedigen, heeft een verftandig Hol-
lander, genaamd Dirk Volkertze Koornhcrt ,in een wydloopigBoek tee-

gen Juflus Lip/hts, onder den tytcl van Proces Van 't Ketter-dooden , heel

Wel weederlegt. Maar om dat zyne werken byna over al in Holland te

vinden zyn , zoo zullen *wy den Leezer tot dezelve -ziyzen , en het extradt

alhier voorby gaan ; het geen de Heer Arnold in 't Hoogduyts overgezet

heeft , om zyne Landslieden deezen Schryver daar door bekend te maa-
ken.

§. XXI.
Wat eyndelyk nu het Keyzerlyke Kamer-gerechte zelfs, beneevens vee*

Ie andere verltandige Regenten van het gewoonelyke verketteren en ver-

volgen der Geeftelykheyd , teegen de goede luyden oordeeld , zulks is

ook uyt een onlangs uytgegeevene Bevel te zien , dat te Frankfort aan
den Mem , in druk uytgekoomen is , en van woord tot woord aldus

luyd :

Mandatum Cajfatorium & inhibitoriitm tranfgrejjionum tolerantie &
jnrts Anguftana Lonfejfiom dati , fimulac Rcftitutorium , & ad
jacram cwnam admijforium fine claufula. Dat is: Een te met-

doenend en verbiedend Gebod, aangaande de overtreedingen der

verdraagzaamheid , die men aan de Avgsburgfche Belydems-ge-

nooten hadde toegefiaan : en met eene dienende tot een A£te van
Volkoomene herfiellmge en weeder toelaatinge tot het Avondmaal
des Heeren , zonder eemge de minjle uitzonderinge. In de zaak
van Laurens Sebolds , teegens den Schout en geheelen Raad der

Stad Regensburg, &c.

aWJ Y Leopold, door Gods genaade verkoore Rooms Keyzer , altyd

„ W vermeerderaar des Ryks: in Duytsland , Kooning van Hungarye,

,,Boheemen, Dalmatie, Croatie,en Slavonie: Aartshertog van Ooften-

„ryk, Hertog van Bourgondie, Stiermark, Carirrtie, Crain , en Wur-
„tenberg, Graave van Habsburg, Tirol en Goritie, enz. enz. enz.

„Wentchen aan de eerzaame, onze en des Ryks lieve getrouwe N. N.
„Schouten en Raaden der Stad Regensburg ; als ook aan N. N. Gröfe

„en AJTeflboren des Hanzee-gerichtSj gelyk meede aan Magifler Johan
„Georg Wonna , Superintendent, en N.N. geza3mentlyke Minifteriaa-

}i len der Angsburgfche Confeffie > en verder aan N. N. Meefters van het

„ Naaldemaakers Handwerk aldaar ; en eindelyk aan Hans Georg Vuchhrv,
„Burger sn Naaldcmaaker tot Frankfort, onze genaade, en alles goeds.

„Eerzaame, Lieve, Getrouwe. Aan ons Keyzerlyk Kaamer gerig-

„te, heeft onze en des Ryks, ook lieve, getrouwe , Laurens Seebold,

„Burger en Meefter Naaldemaaker, by u een onderdaanigfmeek-fchrift

„doen overhandigen , behelzende dit volgende : Alhoewel hy in uwe
„Stad , onder- u bchout en Raaden , als zyne lieve Hooge Oveng-
„heid, van Chriftelyke Ouders, van de Angsburgfche Belydentfje , die

„zich daar ter Steede hadden opgehouden, echtelyk was gebooren, en

„van zyne jeugd af aan in de Catechifmus deezer BelydenifTen onder-

I.Deel. G gggg wee "
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„weezen geworden, na welkers inhoud hy zich ook met mond en her-

„te tot deeze Kerken heeft gehouden , en nu noch is houdende, en ook
„tot aan zynen dood toe daar by meent te volharden, en hy immers ook
„dierhalven uyt krachte der Conftitutien , en volgens de Wet-hebbende
„verdingen (Sanffiones Pragmatici) onzes Ryks , welke voor eeuwig

„en altoos ftand moeten grypen, ontrent de Rehgie-vryheid , zoo lan-

„ge altoos als hy by deeze zyne boovengemclte BelydeniiTe komttevol-

„ harden, uyt zoodaanig eenen oort of plaatze die de Augsburgfche Be-

„lydemffe toegedaan is, om zynes Geloofs wille niet behoorde uyrgezet of

„verbannen geweefl te zynj en zulks noch wel daarom te minder, door'

„dien hy, zonder eenigen roem , zich altoos na zyn befte moogelyk-

„heid daar toe bevlytigt heeft gehad, om zelfs in alle uytterlyke enbur-

„gerlyke zaaken, teegens u zyne wettige Hooge Overigheid , en een

„iegelyk zich met alle behooren te kwyten, en zynen fchuldigen pligt

„allenthalven wel te voldoen, zonder dat hy ooit iemand getracht heeft

„eenige fchaade aan te doen, of eenige ergernifien te geeven, trachten-

,,de alzco na zyn befte vermoogen , met eenen goeden wandelen wer-

ken, zyne Geloofs-belydenifie wel te beleeven j zoo was het echter

met hem Suppliant , op een gantfeh bezwaarelyke wyze voorgevallen

,

dat hy, gelyk als in de neevensgaande bylaage N°. i. omftandiglykge-

„meld werd, by geleegenheid van een zeeker Boek van Jacob Bohme,
„den weg tot Chriftus genaamt, dat hy hadde gehad en gepreezen,over
„zyn geloove by de Overigheid aangeklaagt was geworden , zoo dat

„het meede befchuldigde Mimftmum der Augsburgfche Confejfie te Re-

tigensbutg , uyt het daar uyt gevatte kwaad vermoeden , hem hadde wil-

„len verbinden, om den gemelten Jacob Bohme en zyne boeken (die

„hy doch betuygt hadde, of heel niet te verftaan , of in de plaatzen

„die hy verftond, maar alleen naar Gods Woord, en de Augsburgfche

„ Belydenis aan te neemen) t'eenemaal te verdoemen en te verwerpen

,

a, ook eene Belydenifle t'onderfchryven , die van het Mmifterium in ftel-

„lingen en teegenftellingen ontworpen was , behelzende 18 Artykelen,

3 , onder bylaage N°. 1 1. waar van hy'er veele, byzonder in de teegen-

5, (tellingen niet hadde verftaan , zulks dat hy de Hellingen fchriftelyk

„zoude belyden, en de teegenftellingen verwerpen , waar over dan een
„geruyme tyd was toegebragt, zoo dat hy om zulks te voltrekken ein-

„delyk door een goedertierene overreedmge , en ten deele door een ge-
„dreygde verwyzinge van de Stad , zoo veel als gedwongen was ge-

„ worden. Over welke onderfchryvinge hy echter, na dat hy de zaake
„rypelyk hadde overwoogen, en meerder naricht ontfangen , aangaan-
„de de verloffinge der Chriftenen, van het aanzien der menfehen in ge-
„ loofs-zaaken , weeder berouw gehad hadde, en u als zyne Overigheid
„fchriftelyk hadde gebeeden , na dat hy was bericht geworden, dat het
j»,aan niemand geoorlooft was, om eenige Chnjlelyke Geloofs-belydenifle

„ den Augburgfche Belydems-'ver'wanten voor te fchryven, als aan de ge-
„heele Kerke, en alle drie de Standen der zei ven ; dat hem *$V^/^mogt
„toegelaaten zyn, om zyne voorige verklaaringe te moogen intrekken,
„en die onderfchryvinge, welke vari hem toen ter tyd zoo veel als af-

„ gedwongen was geweeft, te rugge te neemen , maar dat hy zich des
„niet te min aan het geopenbaarde Goddelyke Woord der H. Schrift,

3, de Symbolifche boeken van uwe gezindheid , en inzonderheid aan de
„ Augsburgfche Belydenis zoude gedraagen , waar meede dan ook het mee-
j, de befchuldigde Mmifterium z\% hadde moeten laaten vergenoegen, en

„ hem weederom tot het Avondmaal des Heeren toe te laaten. Maar gelyk

als

1
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«alsgy (het reeds gedachte Mimflerinm') 't geene met hem (Sebold)

»» voorgevallen , eenzydig , en zoo veel u daar van belieft, fchriftelyk

„haddet ter needer gefield } 't welke zonder eenig zyn meede-weeten
„ op Hooge Schooien was verzonden geworden. Alzoo hebt gy bchout
33 en Raaden, daarom, dewyl Seboiddt opgedrongene Art) kelen van het

„ gedachte Minijlermm > inwint Confejjioms public**, voor geene Symbo-
tiiifche Geloofs reegel heeft willen aanneemen , noch de gedaane onder-

>, fchryvinge iiaande houden , hem zyne aangeroerde teegenfpreekinge

»van zulke zyne voorige onderfchryvinge teegens zyne meeninge en ge-

,, dachten , gelyk hy God tot een getuyge neemt , voor een ttrafbaare

sjonderteekeninge misgeduyd , en uyt zuik eene harde beweeginge , in

„uw', onder N. 111. hier aan gehechte Decreet geilooten , dat hy, Se-

„boid, zonder eenige hoope van verder uytftel, uyt de itad Regensburg)

„en haar gebied zich begeeven, en by vermydinge van gevoelykeitraffe,

„zonder uw' voorgaande verlof , daar in niet meer zich zoude laaten

„vinden. Daar hy Suppliant wel op zulk een onverhoopt voorval den
jjzachtflen raad gevolgd hadde , en volgens de neevensgaande bylaage

„N°. iv. den 23 September 1691. u zyne behoorlyke nooddruft verder

„ heeft voorgedraagen , en om weeder inneeminge in de Stad , tot ge-

„ meenfehap der Kerken , van Vrouwe , Kinderen , en neeringe heeft

,,gebeeden. Maar op den 24 dito, als Sebold met zyn verzoek afge-

„ weezen was, zoude daar op zoo ongunftig zyn beflooten , en deeze

4 , zaak zoo ongelukkig geworden, dat geen bediende by u eenig Memo-
*,riaal meerder van hem mocht aanneemen , en dat zyn echte Vrouwe
„zelfs, uyt aangebragte vreeze, dat haar en haare Kinderen het zelfde,

3, als haar Man, mogte gebeuren, niet meer derven aanhouden , en dar

„gy meede-befchuldigdeMeefters van 'tNaaidemaakers Handwerk, uyt

„gewin-zucht en nyd, onbillyk daar op haddet aangedrongen , dat de

3, Knecht ten behoeve van de Vrouw ingefteld , uyt S(bolds verlaatene

,, werkplaats was weggehaalt, en in 't Beiluyt van den 8 December 1691.
„hier by gelegt , onder No. v. ernnS'g aanbevoolen , ook met hand-

3,taftinge zelfs, in de plaats van eede , van haar gevordert was gewor-

3, den, dat zyne echte Vrouwe, de Waaien maar by u (de Regensburg-

j,(che Mee/Iers) zoude moogen koopen, doch geene v^n haar Man , of

.„andere Uytlandlche, in de Stad , op groote (tralie, brengen ; onder

3, deeze valichc voorwendzel, wyl haar echte Man afgefchaft , en dat

3, alzoo zyn werkplaats, volgens uwe onbillyke enonftantvaltigemydin-

,,ge, oneerlyk was. Wanneer nu door middel van ons Keyzerlykfchry-
„ven, den 6 April 1692. uytgcgaan,deklagten v&nSebold aan u , Schout
„en Raaden, om naader bericht in re haaien zyn meedegedeeld , en u-

„we omitandige narichtinge van de zaak afgeëifchtis, en als gy dezelve

„ingebragt hebt, en dat de klaagende Sebold met zyne verantwoording

„en teegenbericht weederom ingekcomen was , en by onzen Keyzerly-

„ ke Kamer-gerichte daarop, eaufa accurate cogtuta & pond'er ata (de

3, zaak wel gekent en overwoogen zynde) beflooten geworden is, dathy

,. volgens zyne in het teegenbericht zelfs gedaane verklaaringe , aanbie-

„den zoude, om met der daad zelve op de Augsburgfche Belydetus al-

„leen te zweeren, en zoo dan alles , wat tot nadeel van dezelve door

hem gelprooken of gefchreeven was, te weederroepen , en ook volgens

„uwe Kerken-ordeninge , aan het Mimjterium alle behoorelyke onder-

3, daanigheyd te betuygen, en ingevalle hydaarmeede niet gehoortmogt

3, werden , dat als dan daar op zoude volgen 't geene recht is : Zoo had-

,, de hy wel , volgens dit ons voorige Decreet , den inhoud daar van

Ggggg 2 reeds
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„reeds al gehoorzaamelyk waargenoomen , en den 10 Maart 1693. een

„Reqtiejï by onzen hoogden Gerichte goedgevonden, onder N°.vi.aan

„ u te laaten overleeveren, daar dan het befluytdies aangaande een geruymen

„tyd lang was opgefchort , en ons origineel Keizerlyk vry-geleyde aan hem

„ gegeeven , en nu noch geldende , van hem was gevorderd , maar niet

„weeder gegeeven , eyndelyk dat gy den 8 May hem wel haddet toege-

„ laaten in de Stad te koomen , maar den eed op het letterlykc ver-

band der Augsbnrgfche Belydems hem niet ingewilligt, maar dat hy den

,,27juny 1693. voor uwen Kerken-raad was gevordert, en hem te ken-

den gegeeven , dat hy (Sebold) tot de meer- gedachte Belydenis van

„uw' Mmifterium zich moeft bekennen , die niet nieuw , maar uyt de

„ Symbolische boeken van de Augsbnrgfche Confeffie genoomen was, waar

„ van gy (het meede-befchuldigde Mimjierium) hem zoud onderwyzen

,

„ waar op hy zich wel verklaard hadde om uwe Minijieriales aan te hoo-

„ ren > maar hy hadde ook te gelyk betuygt , dat hy daarom die nieuwe

„Belydenis niet als een Symbolnm onderfchryven kon > waar meedeuwen
„Kerkenraad, onder veele verwytingen en betuygingen hem hadde laa-

gten heene gaan , maar de Directeur van 't zelve hadde hem tot drie

,i Minijieriales , met naamen Wulberger , Nurenkerger en Em/i yte gaan be-

„ voolen , en hem daar door van den aan onzen Keyzerlyken Kamergerichte

„voorgefchreevene Ryks Confiitutions-maatigcn voetpad willen leiden,

„en tot uwe Belydeniffe van het Minijierium van nieuws aan opgeftelt,

„verbinden, en hem laaten aanwyzen, hoe zulk een belydenis dzAugs-

„burgfche en uwe Form. Conc. heel gelykformig was, maar 't welk zoo-

„daanig was ontfchuldigd, dat dit niet dejtatus controverfia , nochtee-

„genwoordig in ftryd waare, maar voornaamentlyk, dat hy die als geen

„Symbolum kon onderfchryven. Maar daar gy , meede-befchuldigde

„ Minijieriales , in de ,op den 10 July des gedachten Jaars , met hem Sebold

„ aangevangene handelinge , u weederom op zulke examina en vraagen

„haddet uytgelaaten, welke tot de voorige onnoodige en in ons Key-
„zerlyk Befluit niet onduydelyk verboodene wydloopigheyd al weeder
„uytgevallen waaren,enaan u geleegenheyd gegeeven hebben,om deezen

„ongeletterden Handwerks Man verder met eenen ongegronden yver te

„bezwaaren, waar op door u Schout en Raaden het Decretumfub Num.
„vu. was gegeeven, maar hy daar teegen hadde zich, in N°.vni. op
„het voorgedachte befluyt van ons Keyzerlyk Kamer-gericht beroepen,

„ en verder gebeeden , dat men hem doch niet daar over perflen mochte,

„maar 't welke gy N°. ix. en xi 1. t'eenemaal haddet teegengeftaan , en

„den weg , die u klaar en billyk voorgefchreeven was, hoe gy den herte-

„lyken ernft van deezen benaauwden Man, tot de bekentenis op de let-

„ teren der Augsbnrgfche Belydemffe alleen zoudet proeven , naamentlyk

,

„door aanneeminge des eeds, van hem aangebooden en by meer gemelt
„ons Keyzerlyk Kamergericht genoegzaam bevonden, eigenmachtig ver-

„andert, en uwe en der meede-befchuldigde en op hem zeer gebeetene

„ Minifienalen , nieuwe enboovenmaatige ondervraaginge gefubftitueerr,

„ook niet met den aangeboode eed op het aangenoomene letterlyke ver-

„ftand der Augsbnrgfche Belydemffe u willen vergenoegen laaten , maar
„hem tot uwe en der dikmaals gedachte Minifienalen mondeling of
„fchrifrelyk voorgewende rechten , en eigentlyken zin van dit uw' Sym-
„bolum, dat hy doch niet beftryd , willen verbinden, insgelyks ook de
„onderdaanigheid aan u en het Miniflerium fchuldig , daar heen willen
„uyttrekken, dat hy daarom uwe nieuw geftelde Belydenis moede on-

„ derteekenen , daar hy doch zoodaanig eene onderdaanigheyd niet

an-
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», anders, als naar maargeevinge van de Augsbnrgfcbe Belydénijfe , en vol-

gens die plaatze uyt den zelven voort gebragt , onder N°. x. en ook hier

„ neevensgaande , fchuldig, en te verrichten door het dikwils gemelde
„Decreet aangeweezenwas. By welke gefteltenis, en daar men zoozeer
„van het befluyt van ons Keyzerlyk Kamer-gericht afgegaan is , en men
„hem (Sebold) met hooge ondervraaginge bezwaart heeft, en dat gy
„ (Mmifiertalen) hem teegens dezelve met nieuwe ongunftige en onge-
gronde vermoedens hebt willen belaften, zoo dat hy by u, Schout en

„ Raaden , zyne voorige fchriftelyk aangeboodene verklaaringe en bee-

fden per novum memoriale fub N°. xi. herhaalt , en te gelyk ook om
,, meededeelinge van de bezwaaringen , die 'er teegens hem by het Mmijk-
„ rium ingebragt waaren , tot zyne noodige verantwoordinge zeer hadde
„gebeeden, maar zulks was <van u Schout en Raaden gantfch niet aan-

„genoomen, maar hem was van nieuws , in Decreto N°. xn. de Stad

„verbooden geworden, en als hy zich op onsKeyzerlyk vrygeleidever-

„laaten en gelooft hadde, dat men onze en des H. Ryks zeekerheyd,

„ volgens ons bevel , aan hem vaft en onverbreekelyk zoude moeten
,» houden, zoo is hy doch met het zelve, door Soldaaten , en wei op
„uw' Schout van Berg mondelyk bevel , verleeden Palm-avond , oude
„ityl, uyt de Stad gevoert geworden, daar gy dan in eenefpectesfacli,

„aan ons Keyzerlyk Kamer-gericht, tot gewaande ontfchuldiginge van

„ zulke uwe Proceduuren en onderneemingl*, (welke doch de klaagende

„ Sebold meeft al te vooren in een teegenbericht genoeg weederlegd heeft)

,, u niet ontzien hebt , om het meer gedachte ons Keyzerlyk Decreet zoo-

„daanig door te ftryken, dat gy den daar in goedgevondenen eed, voor

„een hoogftgevaarlyke modus, om te beproeven , of iemand de Angsburg-

„fche Belydemjfe waarachtig toegedaan was of niet? voorgegeeven hebt,

„eeven als of men de vraag , Wie in 't Roomfche Ryk voor een Burger
„der Avgburgfche Confeffie moeft gehouden en geïeeden worden ? op
„uwe en des meede-befchuldigde Mimfieriums bedenken alleenig moeib

„laaten aankoomen, en als of zulks niet veel meer moefte beflegt wer-

„den, ex Sanflionibus Imperii noftri pragmaticis, en de zoo dier verwor-

„vene religie-vreede (welke wy en onze Heeren Voorvaderen , in het

„Keyzenyk, door handhaavinge van geduurig Recht in acht te neemen*

,,aan ons hoogfte gerechte hoog bevoolen en in eede verbonden hebben.)

,, Eyndelyk hebt ook gy de meede-befchuldigde meefte Meefters van 't

„Regensburgze Naaldemaakers Handwerk , de trap van vyandfehap en

„ gewinzucht , zoo wyt gezet , dat gy niet vergenoegt geweeft zyt , mee
,,uwen klaagenden meede-meefter, Sebold ,dtezen gantfehen tyd door in

„zyne neeringe te verhinderen , en zyne onfchuldige Vrouwe en Kin-
,, deren van de befte voordeden des Handwerks , met uytvoeringe van
^een Decreet van den Raad uyt te ftooten , maar gy hebt ook neevens

,,de meede-befchuldigde Hans Georg Puchler te Frankfort gezocht , om
„den Burger en.Naaldemaaker te reeds-gedachte Frankfort , Elias Chri-

„ftoph Fik, welke Sebold, tot dat dit onze Keyzerlyk fchryven om na-

,,der bericht was geinfinueert , het bericht ingebragt , met een teegen-

}
bericht beantwoort , en daar over in ons Keyzerlyk Kaamer-gencht

„een befluyt genoomen , in zyne werkplaats geleeden , en als eenen

}
,Chriftelyken balling geherbergt, met eene oneerbiedige vermeetelheid

„teegens de heylzaame Ryks inftellingen, voor oneerlyk om deeze reede

„te ftellen en uyt te kryten, en aan zyn neering en arbeid , die hy voor

„eenige in deeze Rykskryg begreepene Vaderlandze volkeren vervaardigt

it
hadde, met verjaaginge van zyn Knegt met veel moeite te beletten.

Ggggg 3 Maar
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„ Maar wanneer de Religie-vryheid der Augsburgfche Confifle-ycr-

„wanten , in 'cH. HoomfcheRyk valt gefteld, buyten alle twyffel , en

„inzonderheid den Ryks-Burgers en Onderdaanen , die zulk eene Be-

„lydeniffe na den letter , geiyk als ze luyd , aanneemen , zeeker toe-

„komt: en dat de Declarationes , Extcnfiones en ordeningen hier teegen,

„die de Overigheyd en Mimfteria hier over maaken , in lang niet van de

„verbindinge verklaart zyn , dat wie zich aan dezelve na de letter der

,, Augsburgfche Confelfie niet wilde houden , om die reede alle de bewfi-

„aen en weldaaden van de Religie-vreede niet konde genieten. By al-

„dien het ook met uwe en des meede-befchuldigde Minifteriums nieuw
„opgeftelde Belydeniffe (fchoon zy al , gelyk als Seboid hier van niec

„ ftryden wilde , met de Augsburgfche Symbolifche boeken doorgaands ge-

„lykformig waare) alzoo gefchaapen was , dat hy dezelve als dan ech-

„ ter noch al niet met die verbintenis , gelyk uwe Augsburgfche Belydems

„ behoefde te onderfchryven, en ook dewyle hy de hooge en zeer zwaa-
„re zaaken in uwe nieuwe artykelen vervat , met zyne eenvoudigheyd

„niet ten vollen begrypen kon. Wanneer die by u in alle Hellingen

„al waarachtig en oprecht was, maar in de teegenftellingen, onwaar en

jjverwerpelyk te zyn, toegegeeven zoude werden , en dat echter zulk

3> een zaak, zonder daar van het genoegzaame begrip in theji te beken-

„nen, en antithefi te verwerpen, voor God zondig zyn zoude , en gy
„dan aan hem Seboid als een^hgeletterde burgerlyken perzoon niet ver-

„der te onderzoeken haddet , als alleen om van zynen Catechifmus een-

voudige reede en antwoord te geeven, of ten hoogften om het letter-

«lyke verftand van de Augsburgfche Confejfie aan te neemen ! Maar dat

„hy zich van u (het meede-befchuldigde Minifteriwn) verder heeft laa-

gten vervoeren, om van dingen , die voor zyne eenvoudigheid veel te

3 , hoog zyn, te antwoorden, het welke hem reeds al zwaar genoeg heefit

„ moeten vallen , en liet Mimfiermm zelfs toe te fchryven is , dat ook

5,noch lang geen wettige reede geeft , dat men hem daar over uyt de

3 , Stad, van de gemeenfehap der Kerken , van Vrouwe, Kinderen, en
„neeringe behoorde te verwyzen.

„ Wanneer dan desgelyken gy ("Schout en Raaden) hem Seboid met de
„aangeboodene belydeniffe, ondereede , tot de Augsburgfche Confejfie

„niet hebt willen laaten koomen , maar dat gy, beneevens het meede-be-

„fchuldigde Mitufterium door de vingeren hebt gezien, zoo dat gyuwe
„nieuw vervatte Belydenis, aan Seboid, om te onderfchryven, voor een

jySymbolum nochmaals hebt derven opdringen, ook hem met onmaatige

„ondervraaginge , booven de maate van zyn begrip hebt derven aan-

stalten , en daar hy volgens ons voorgaande Decreet zulks geweygert,

„en in de gedachte ondervraagingen niet na de Schoolfche termen heeft

„geantwoord, noch ook Jacob Bohme willen oordeelen en verdoemen,

„ hem nochmaals de facto hebt verdreeven , en uyt de Stad met Soldaa-;

,,ten laaten leiden, vlak teegens ons uytdrukkelyk genaadigfte voorgaan-

„de Decreet , het verleende en noch geldende Keyzerlyk vry-geleide,

en ook teegen alle billikheid en recht. Wanneer eyndelyk dat geene,

wat gy (de boovengenaamde Meefters te Regensburg) en gy HansGeorg
Puchlern, de Naaldemaaker te Frankfort ondernoomen hebt , teegens

„ de openbaare Ryks-inftellingen , maar wel voornaamentlyk teegen het
„jongfte Ryks-befluyt van 't Jaar 1654.. aanloopende is , waar in het

„fchelden en dryven der onfchuldige Handwerks-lieden fterk verbooden
„ is, gy echrer de meede-befchuldigde HansGrofcn het Hanzee-gericht

„te Regensburg) den gedachten Naaldemaaker zulke ongerechtigheeden

tot

3)

5)
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» tot nu toe gedoogen , en ook met afvaardiginge en verzendinge der

uHandswerks- brieven onderftand gedaan hebt; volgens dit alles heeft de
„veel gedachte Suppliant Sebold , edoch met onveranderde geduurige
„vocrbedinginge van alle onderdaanigheid aan ü Schout en Raaden, als

„zyn Ovengheid , en aan u het Mmiflerittm onderdaanigft gebeeden,
„dat hy voor eerft met zyne ichriftelyke belydenifle tot de alleenige

„Augsburgjche Belydems , nu by dit ons hoogfte gericht mocht werden
„toegelaaten, en dewyle de 'Jtttisditiié daar van uwe des Schouts en des

„ Raads bekende imraedieteyt tegens u , en ex conünentia Caufa & Perfo-

ijnarum, teegens xxGröffen en Byzitters des Hanzee-gerichts , gelykook
„u de Superintendenten, en u de Mmijlerialen der Augsburgfehe Confefjie,

„desgelyks ook teegens u meefte Naa.\demee&.evs te Regensburg , metuit-
„zonderinge van die geene, welke in de booven befchuldigde ƒ<?#<* niet

„bewilligt hebben , zoo dan teegens u Johan Gcorg Puchlem te Frank-

>ifort , voornaamentlyk en uyt macht der Rehgions-vreede , en derRyks
„wetten, welke alle denzelven bekrachtigende, en die ook anders hiei'

„ booven bygebragt zyn , zynen ontwyffelbaare grond heeft , dat hem
,, dit ons Keyzaiyk Mandatum Cvffatorium & mhib.itorinm Tranfgrefjio-

„mint. Tolerantie & jur is Avgv.jtanaConfejJioni dati, fimul ac Rejlitu-

„ torium& ad facram Ccenam admifforium^ C. verleent mochte werden*
>,ook door inftandig aanhouden verkreegen, dat hy na uwe des Schouts

j> en Raads genoegzaame vernoomene beyde berichten , en des fmeeken-

J5 de klaagers wel overwoogene tcegenbenchten, en zyne by onsKeyzer-
», lyk Kamer-gerichte aangeboodene fchriftelyke belydenifle, tot uwe
„Atigsburgfche ConjeJJie is toegelaaten , en op dezelve zyne ook daar by

3 ,m evcntum gedaane vrywillige bewilliginge en verklaaringe, fub N.xv.
„hier meede koomende, het afgebeedene Mandaat op heeden gegeeven,

„van navolgenden inhoud goed gekeurt is geworden. Hierom zoo ge-

„ bieden wy aan u alle , en in 't byzonder uyt kracht van zyne Rooms
„Keyzerlyke Alajefteyt, en op fixafre van tien Mark gouds, de helft ten

„voordeele van onze Keyzerlyke Kaamer , en de andere helft aan de

„klaagers, zonder uytftel te beraalen, hier meede ernftig en willen, dat

„gy den naaiten dag na verkondiginge deezes , alle de gefchiedde over»

„treedingen van de Religie-vreede , en van alle andere Pragmatifche in-

„Jlellingen, en Ryks wetten , den zelve beveiligende , waar in aan de

„ Augsburgfche CvnfeJJie , en die geene welke zich aan het letterlykever-

„Itand der zelve houden, de verdraagzaamheid, vryheid en andere rech-

„ten zal verleent werden , en welke gy byzonderlyk met alle de boo-

,>ven geklaagde vorderingen , decreeten ,executien , ook fchelden endwin-
„gen aan den klaagenden Sebold } zyn Vrouwe en Kinderen, als oukaan
„de gewceze Waard te Frankfort hebt bedreeven, afgefchaft, vernietigt

„en wecder gecajjeert zullen werden, en in hettoekoomende teegen haar

„alle , en inzonderheid van die en van alle andere zulke bezwaaringen u
„gantfchelyk zult hebben te onthouden, 't geene hen om die reede ont-

„ trokken geworden is , weeder zult hebben te herftellen , en hem in

„de Stad , tot zyne Vrouwe, Kinderen en neeringe zult laaten koo-

„men en blyven, gelyk ook tot de gemeenfchap uwer Kerke en het A-
,,maal des Heeren , zonder eenige weygeringe, en dat gy dit alzoo ge-

..hoorzaamlyk nakomt, zoo lief als het u zyn mag, om de opgeftelde

„ftraffe te myden. Daar aan gefchied onze ernftige wille.

„ Wy heeten en daagen u daar beneeven ook , van weegen onze Key-

„zerlyke macht, en ook van weegen het gerichte en rechts weegen, hier

„ meede op den 30 dag , de naafte na de gefchiede bekentmaaking van

dee=
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„deezen, waar van \vy tien daagen voor de eerfte , tien voor de tvee-

„de, en tien voor de derde, laatfte en eyndelyke Rechtdag zetten, en

„ noemen peremptorte , of by aldien dezelve geen gerechtsdag zyn mog-
„te, de naafte dag daar aan, door uwe gevolmachtigde Procureurs , aan

„dit ons Keyzerlyk Kamer-gericht te verfchynen , geloofwaardige aan-

„tooninge en bewys te doen, dat dit ons Keyzerlyk gebod , in allezy-

„nen inhoud, gehoorzaamelyk nagekoomen is geworden , of zoo niet

„als dan te zien en te hooren, datgy in de voorgaande ftraften verval-

een zyt , met oordeel en rechtfpreeken erkennen en verklaaren , of

3,
wichtige oorzaaken of teegenwerpingen , of gy eenige had , waarom

3 ,
zulke verklaaringe niet zoude konnen gefchieden, gerechtelyk voor te

3)
brengen, en den uytfpraak daar over te verwachten. Wanneer gy dan

3J
komt, en verfchynt of niet, zoo word doch niet te mm , op des tee-

SJ
gendeels , of zyns voorfpraaks vorderen , en eifchen hier in naar rech-

ti
ten met gemelde kennifle, verklaaringe, en andere, teegen u voortge-

„ gaan en geprocedeert , zoo als zulks naar zyne ordeninge behoorlyk is.

„ Daar na gy u te richten hebt. Gegeeven in onze en des hl. Ryks-ftad

„ïfetzlar , den 17. September, na de geboorte onzes Heeren Chnfti

1694. van onze Ryken , des Roomfche in 't 37, des Hun^anfchen
in 't 40 , en des BoheemfcJ^ in 't 39. Jaar.

3>

5}

Ad mandatum Domini EleBi

Imperatoris proprium.

JOHAN ADAM WECKART,
D. Ketzerl. Kamer-geruhts Cancelery-

Procureur.

CL. S.)

JACOBUS MICHAEL,
Lic.Judim Camera Impertalis Protonotar.

NAA-
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NAADERE
AANMERKINGEN

Over het

EERSTE DEELj
Behelzende zommige overgebleevene Schriften , aan-

gaande de gewichtigfte oude ftrydigheeden , ter

zaake van den Godsdienft.

§. I.

E leere der Valentimaanen , in 't tweede Boek der Kerke-
lyke Hijtorie , aan 't vierde Hoofd/luk §. 1 6. enz. voorgefteld

,

zal noch wat naaukeuriger uyt het navolgende fragment
(overgebleeve ftuk) te zien zyn , het welke by demeefte
drukken van Clemens Alexandrinus , en noch by de laatfte

van 1688. p. 789. enz. in 't Grieks alleen, zonder eenige

overzettinge daar by te vinden is , doch dat van my getrouwelyk vertaalt

zal werden. De tytel is dan de volgende:

Een kort uyttrekzel uyt defchriften van Theodotus , en de zoo genaamde
leerevan den uytgangnade tyden (of^ones) en eeuwen, van Valentinus.

Het Schrift zelve luyd , in 't Duytfch , van woord tot woord , al-

dus:

1 . Chriftus fpreekt : Vader in uwe handen beveele ik mynen geeft. De
Zaaligmaaker heeft het vleefch aangenoomen, en is needer gedaalt, het

geene de Wysheid , als het Geeftelyke zaad voor het Woord voortgebragt

heeft; om welke reede hy in zyn lyden de wysheid aan den Vader weeder
over geeft , op dat hy die van den Vader daar na weeder zoude ont-

fangen , en dat die (in zyn lyden) van die geene niet gehouden wierd,

welke hem die afneemen konden. Eeven alzoo geeft hy ook al het Gee-
ftelyke zaad over als de uytverkoorene , naamendyk door deeze ge-

melte woorden ; maar wy zeggen van het uytverkoorene zaad , en

van den vonke, die van het Woord leevendig gemaakt werd , en van

den oog-appel , van het moftaartzaad en de zuurdeeg , welke dat gee-

ne, dat gedeelt fcheen , tot een geloof eens maakt.

2. Maar de Vdmüniaanen zeggen , dat de uytverkoorene Maagd,
[Maria') in den flaap van het Woord een mannelyk zaad ingegeevenis,

daar het zielige lichaam door gebeeld geworden is, het welke eene uyt-

vloeijinge des Engelfchen lichaams geweeft is , op dat het geen gebrek-

kelyk weezen (vsÉg^a) mochte zyn. En dit heeft een geftinge gemaakt in

't geen daar gedeelt fcheen te zyn, door dien het de ziel en het vleefch te zaa-

men vereenigt, het welke ook van de wysheid in de verdeelinge daartoe

gebragt is. De flaap in Adam was eene vergeetelheid der ziele, diehy te

LDeel. Hhhhh zaa-
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zaamen hield, op dat zy niet ontbonden wierde , gelyk als het Geefte-

lyke, 't welk de Zaaligmaaker de zielei ingegeeven hadde. Het zaad

nu was eene uytvloeijinge van den man en het Engelfche. Hier door

fpreekt ook de Heyland: werdgy , en uwe ziele , verloft.

3. Wanneer nu de Zaaligmaaker kwam , zoo heeft hy de ziele uyt

den flaap gewekt, en den vonken aangeblaazen. Want de woorden des

Heeren zyn louter kracht. Daarom fprak hy , uw' licht lichte voor de

menfehen. En als hy na de opftandinge ,* den Geeft aan de Apofielen in-

blies, zoo heeft hy de aarde als aflche weg geblaazen. De Heere heeft

ook den vonken opgeblaazen en leevendig gemaakt, daar hy in zyne
groote needngheyt , niet als een Engel , maar als een menfeh gezien

wierd. En als hy aan de Apofielen op den berg in heerlijkheid verscheen ,

Matth. xvi 1. zoo heeft hy dit niet om zich zelven gedaan , dat hy zig

alzoo vertoonde, maar om de gemeente, welke het uytverkoorene ge-

flachte is , op dat hy haaren wasdom zoude bevorderen , na zynen uyt-

gang uyt het vleefch. Want hy was dog zelf het opperfte licht , en hy
is het ook nu noch. Dat licht nu dat in het vleefch verfcheen , en dat

alhier gezien werd , is niet geringer als het opperfte licht , het is ook
niet afgezondert , noch het opperfte nagevolgt , dat het altyd van de
eene plaats na de andere week , alzoo dat de eene het zoude ontfangen ,

de andere het verliezen : maar het was overal , zoo wel by den Vader,
als aldaar , (op den berg) want het was de kracht des Vaders zelfs.

4. Maar het woord des Zaaligmaakers moeft ook op eene gantfeh an-

dere wyze vervult werden , het welke hy zeide : Daar zyn zommige der
geene die hier (taan , welke den dood niet zullen fmaaken , tot dat zy des

menfehen Zoone in zyne heerlykheid zullen zien. Luc. ix. 27. Dit hebben
ze nu gezien, en zyn daar op ontflaapen, zoo wel Petrus , alsjacobus
en Joannes, maar hoe zyn zy niet verftomt geworden , wanneer zy dit

heldere gezicht gezien hebben, zy vielen op de aarde needer, als zy
deeze ftemme hoorden, door dien de ooren altyd ongeloovigerzyn, als

de oogen, en dat een ftem ? die ongewoon is , meer verfchrikt. Maar
Joannes de Dooper, die deeze ftemmeook hoorde, verfchrikte daar over
niet, dewyle hy die in den Geeft hoorde, en daar behaagen aan hadde.
Zoo verre nu als iemand een menfeh is , zoo verfchrikt hy van zulk hoo-
ren. Daarom fpreekt de Zaligmaaker ook tot hen : En zegt het nie-

mand, wat gy gezien hebt. Alhoewel zy ook met haare vleefchelyke oo-
gen, dat licht niet gezien hadden } want het was zulk een licht geenzins
gelykende , of eigen daar aan : zoo hadde echter de wille des Zaligmaa-
kers het vleefch machtig gemaakt , dat het befchouwen konde. An-
ders heeft ook de ziele aan het met haar gemeenfehap hebbende vleefch
meedegedeelt , al wat zy hadde gezien , om met het zelve vermengt te

zyn: maar de woorden , En zegd het niemand , ftrekken daar toe, dat
zy niet bedachten, wat de Heere was , en nalieten van haare handen aan
hem te leggen, waar door dan de verordeningedesheilsonvoleind bleef,

en ook de dood van den Heere af bleef, in meeninge , dat hy eenen on-
kwetsbaaren te vergeefs zoude verzoeken. En alzoo is deeze ftemme
noch tot de uytverkoorene gefchied , die met hem op den Berg waa-
ren : waar over zich de andere verwonderden , wanneer het geloof-
de verder betuygt wierd. Waar door ook deeze ftemme van die geene
niet geacht wierd , welke aan de leere der Leeraars van de wet nog vaft
hingen.

5. De woorden, In den beginne was het Woord , en het Woord was by
God, en het Woord was God, verklaaren de Valentiaanen aldus : het be-

gin
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gin noemen zy de Eeniggcboorene , die ook God genaamt werd , gelyk
als hy ook in 't volgende daar teegen wel uytdrukkelyk hem God
noemt: De Eeniggebowene Zoon, die in den fchoot des baders is, die heeft

het verkondigt. Door het Woord , dat in den beginne was, het welke in

den Eeniggeboorenen , in het gemoed (N«) en in de waarheid is , ver-

iïaat hy Lhrijtns; als het Woord en het leeven : Van waar hy hem ook
gelykerwyze den geene noemt, die in God of het gemoed (NüV) is. Wat
in eeven dit Woord was , dat was het verbonde of t'zaamengevoegde
leeven {C,m (rvQjy&j. Daarom fpreekt ook de Heere: Ik ben het leeven.

Daar nu de Vader onbekent was, zoo wilde hy van de tyden , ofc^Eo-
nen en eeuwigheeden , na malkandcren gekent werden , en hy heeft den
Eeniggeboorenen voorrgebragt , door het gedenken aan zich zelven ,

(cfSu^Was) als daar hy zich zelven gekent heeft, naamentlyk door den
Geelt dtr kennifle , (yvaatas) welke ook in dezelve was. Zoo is nu
die geene, welke van de kennifle, dat is , het aandenken des Vaders is

voortgekoomen , ook kennifle, dat is , een Zoon geworden. Want de
Vader is door den Zoone bekent geworden : maar de Geeil der liefde is

met den Geeft der kennifle vermengt geworden , gelyk als de Vader met
den Zoone, en het aandenken met de waarheid wierd vermengt. Van
de waarheyd nu komt hy voort, gelyk als de kennifle van 't aandenken

komt.
6. En de Eeniggeboorene Zoone, die in den fchoot des Vaders blyft, ver-

kondigt aan alle deeze eeuwigheeden of <^Eonen dit aandenken ,

door de kennifle, als die ook uyt den fchoot des Vaders is voortgebngt.

Maar de geene die aldaar gezien werd, en werd nu niet meer de eenig-

geboorene, maaralleen, als de eeniggeboorene , van den Apoftel ge-

naamt : Eene heerlykheyd als die des Eeniggeboorenen. Want niet tee-

genfhande dat hy een en dezelve is , zoo is hy echter in de Scheppin-

ge de eerftgeboorene Jejus , maar in de volheid is hy de eeniggeboo-

rene. Eeven dezelve nu is aan een ieder alzoo, als hy van hem begree-

pen kan werden, en die geene, welke daar van afgekoomen is, en werd

van die daar in blyft , niet afgefcheiden : Want ücApoftel zegd: Die op-

gevaaren is ,is eeven dezelve, die needergedaalt is.

7. Maar zy noemen den werkmeefter («fytuagyov) het eevenbeeld des

eeniggeboorenen, daarom, dewyle de werken van het eevenbeeld zelve,

ook eencrley zyn ; om welke reede ook de Heere, wanneer hy ons het

beeld der geeftelyke opftandinge voor oogen ftelde, dedooden , die hy
opwekte, niet aan 't vleefch onveranderlyk maakte , maar zoo , dat zy
echter weeder fterven konden. Maar wy (naamentlyk de rechtzinnige)

zeggen, dat het Woord, dat zelfs God is, in God is , het welke ook
in den fchoot des Vaders befchreeven werd te zyn, onafgezondert, on-

deelbaar, een eenig God. Alles is door hem gemaakt , volgens de ge*

ilaadige werkinge des Woords, dat hem gelyk is , zoo wel het geefte-

lyke , als het zinnelyke of zichtbaare. Deeze fchoot des Vaders, heeft

de Heiland verklaart, en Efaias , zeggende: En ik wil haare werken in

haaren fchoot vergelden, in haaren zin, die in haare zielenis, van welke

voor eerft de eerftgeboorene aller fchepzelen gewerkt werd. Maar de
eeniggeboorene werkt in eeven dat zelve weezen , na welks onverdeelde

kracht, de Heyland werkt, dezelve is het licht der gemeente, welke te

vooren in duyfternis en onweetenheyd was. En de duyfiernis heeft

hem niet begreepen : de afgedwaalde , en de andere , onder de men-
fchen , hebben hem niet gekent -, en de dood heeft hem ook niet ge-

houden*
Hhhhh 2 8. Het
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8. Het geloove is niet eenerley , maar onderfcheydelyk : daarom fpreekt

de Heiland: Ugefchiede naar nwrgeloove. Om welke reede ookgez

werd, dat de geroepene by de verfchyninge des Antichrifts , wel ver-

voert zullen konnen werden, maar de uytverkoorene onmoogelyk niet.

Want hy zegt : Zoo het niüogclyk was , ook zelfs myne uytverkoorene.

Weederom als hy zegt : Gaat uyt inynes Vaders huys ! zoo zegt hy dit

teegen de geroepenen. Weederom fpreekt hy van het beroep tot den

qeJnen, die van de vreemden kwam, en zyne goederen doorgebragt had-

de, voor wien hy een gemeft kalf flachte. En als de Koning tot zyne

bruyloft, de mentche-i van de Itraaten nep , zoo zyn zy dan alle ge-

lyk beroepen: want hy reegent over de regtvaardige en onregtvaardige,

en hy laat zyne zonne over alle menfehen ichynen. Maar daar werden 'er

uytvcrkooren , welke een meerder geloove hebben , tot dewelke hy
zegd: Kiemend heeft mynen Vader geszien, als alleen de Zoon. En, Gy
zit het licht der weereld. En , Heyhge Vader , heyhgt ze in uwen naa-

me.

9. Maar het zyn noch de geeftelyke , noch de zinnelyke dingen, noch

de voor eerft geichaapene Aarts-Engelen, en ook niet hy zelfs, zonder

eenige geftalte of zeekere beeltenis en form, maar hy heeft zyne eygene

geftalte en een lichaam , dat aan de voortreffelykheid van alle Geefter»

gelyk is: gelyk als ook de eerft gefchapene met de voortrefTelykheid zy-

ner Heyhge eene gelykheid hebben. Want zy hebben t'eenemaal wel

iets dat geteelt is, maar echter niets onweezentlyks, engeenegelykege-

ira'tenis en lichaam , met de hchaamen deezer weereld. Want alhier

zyn mannen en vrouwen, en deeze zyn nogmaals verfcheidentlyk. Maar
aHaar heeft de keniggeboorene en eygentlyk verftandige , (iftas vuepos}

zvne evgene beeltenis en eyge weezen , in den hoogften graad , en hy
geniet zuyverlyk en als een Heer, fteeds het geweld des Vaders. Maar
de gefehaapene, alhoewel zy ook, ten opzichte van het getal , verfchei-

den zyn , zyn echter een ieder aan zig zelven bepaalt, en omfchreeven

:

maar de gelykheyd der werken betoont de eenigheyd, gelykheyd en ge-

lykenis. Want het werd hen , nog minder nog meerder, als zeeven
verfchaft : ook werd hen geenen wasdom altoos toegelaaten , van den be-

ginne af aan , door dien ze het volmaakte mi al zoo aanftonds , met de
eerlte Scheppmge van God , door den Zoone ontfangen hebben. En
dit werd wel een ontoegankelyk licht genaamt , als de eenige en eerftge-

boorene, dat geen ooge gezien, nog oore gehoort heeft, en dat ook
in geenes menfehen herte ooit is opgeklommen , ook zal'er geen dier-

gelyke zyn , hy zy dan een eerft gefehaapene of een menfeh.

i o . Maar deeze zien altyd het aangezigte des Vaders : het aangezigte des

Vaders nu is de Zoon, door welke de Vader geopenbaart werd. Al wat
nu ziet of gezien werd, dat kan nog zonder eenige geftalte , nog zon-
der lichaam zyn. Doch zy zien niet met een zinnelyk ooge, maar met
een geeftelyk, gelyk a's hen de Vader gegeeven heeft. Wanneer dan
de Heere hier na fpreekt : En 'veracht niet een van deeze kleine. Voor'

waar ik zegge u , haare Engelen zien altyd het aangezichte des Vaders,
zon zyn het gelyk als aanporringen , hoe de uitverkoorene zullen

zyn , die een volkoomenen wasdom verkreegen hebben. Maar zaa-

hg zyn de remt fan herten , dewyle -zy God zullen zien. Maar hoe zal

iemand een aangezigr hebben , die geen geftalte heeft ? Zoo heeft dan
de rfpii/ït l een hcmelfch welgefteld en geeftelyk lichaam gezien. Hoe
had Ie hy anders haare verfcheidene naamen konnen uitfpreeken , wan-
neer zy niet, volgens haare eigene geftalten , befchreeven geweeft waa-

ren,
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ren, aan beeltenis en aan lichaam ? Een andere heerlykheid nu hebben
de heemelfche, een andere de aardfche hchaamen. Een andere de Enge-
len, een andere de Aarts-Engelen: gelyk als of men eene vergelykinge

der aardfche lichaamen en der fterren maakte: en of men de geeftelyke

en ongeformeerde lichaamen in vergelykinge van het lichaam des Zoons
ltelde.

ii. Alzoo is ook de Zoon, wanneer hy met den Vader vergeleeken

werd. En een ieder dat geeftelyk is, heeft wel zyn eyge kragt en or-

dening : na dat zy gelyk gemaakt zyn , en de eerft gefchaapene haare

volkoomenheid verkreegen hebben, naamelyk een gemeene en onverdeel-

de dien ft. Zoo zien dan nu de eerft gefchaapene zoo wel den Zoone
als zig zelven, en wat onder hen is , gelyk als ook de Aarts-Engelen

de eerft gefchaapene konnen zien. Hier teegen is de Zoon het begin

der VaJerlyke befchouwelykheid, en hy heet het aangezigt des Vaders:
De Engelen zyn een verftandig (vnpov) vuur , en verftandige Geeften

,

die in haar weezen gerei nigt zyn. Maar het verftandige lichtisdegrootfte

wasdom van het verftandige vuur , volmaakt in de reiniging. Petrus
fpreekt : fP'aar de Engelen haare» luji heiben om in te zien. Maar de
Zoon is nog veel reinder , een ontoegankelyk licht , en Gods kracht,

en wy zyn , gelyk de Apoflel zegt, met een dierbaar e» eedel,en onbevlekt

bloed verlo/i. Zyne kleederen blonken als het ligt, maar het aangezigt

als de zonne, daar men niet ligt in zien kan.

12. Dit is het heemels brood , en de geeftelyke fpyfe , die het leeven

geeft, zoo wel na de genietinge, alsna de kennifle. Het is 't licht der

menfehen, naamentlyk der Gemeente. Die geene , welke het heemels

-brood aaten, zyn gefturven. Maar al wie het waarachtige brood des

Gcelts eet, die zal niet fterven. Het lecvende brood dat van den Va-
-der gegeeven is., is de Zoon, aan die geene, welke hem willen eeten.

Hy fpreekt zelfs: Het brood , dat ik geeven zal , is myn vleefch. Of
dat brood, waar meede het vleefch door dankzegginge gevoed werd,
of veel eer, dat vleefch is zyn lichaam , het welke de Gemeente is , het

hcemels brood eene gezecgende verzaamelinge. Maar mifïchien ,

nademaal de uytverkoorene, gelyk als uyt eeven het zelve weezen , na

de zaake zelfs gemaakt zyn , en gelyk als eeven dat zelve eynde

bereikt hebben, zoo werden ook de Geeften zonder lichaamen gezegt

te weezen, (Vréu^ala, a.trafMx.'^t) niet als of zy geene lichaamen altoos

hadden, want zy hebben zeekerlyk eene geftalte , maar door dien zy in.

vergelykinge der zaalige geeftelyke lichaamen , maareen fchaaduwezyn,
zoo werden zy zonder lichaamen gezegt te weezen.

13. Ook zyn de Engelen zelfs lichaamen , want uyt die reeden wer-

den ze gezien, en de ziele is ook een lichaam. ("Ziet hier van de voor-

reede over Macarii verduytfte Hormlien) Daarom zegei de Apoftel : Vaar
werd wel een zielig lichaam gezaait , maar een geeftelyk lichaam wr>d 'er

opgewekt. Hoe gevoelen ËndéH de gepynigde zielen meede, zoo zy geen

lichaamen zyn ? Daarom fpreekt hy : Vf&ft voor die geene , Welke lichaam

en ziele in de helle werpen kan. Want het zichtbaare werd geenzins door

het vuur gereynigt, maar het werd in de aarde ontbonden. Hier teegen

ziet men aan Lazarus en den ryke man , dat de zielen zelf, lichaamelyke fee-

demaaten hebben. Maar gelyk als wf het beeld des aardfchin gedraagen heb-

ben, alzoo zullen wy ook het beeld des heewelfchcn en geejtelyktn drongen,

wanneerwy naarden wasdom , volmaakt zullen geworden zyn. Hy noemt
het nogmaals een beeld, dewyle 'er geeftelyke lichaamen zyn. En nog,

Wy zien nu nog door eenfpicgcl in een raadzel , maar als dan van aangc-

Hhhhh 3 zicht
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zicht tot aangezicht. Want hier beginnen \vy eerft te kennen , zoo werd

'er dan eene geitalte in de geftalte gezien , en het eene aangezicht in het

andere, en de kentëekens werden aan de geftalten en weezens gekent.

14.. Üok werd de Duyve als een lichaam gezien, welke eenige den

H- Geeft noemen; maar de Bafduhaamn noemen die den dienaar, (p\-é-

•*jmï) de Valentiniaanen , den geeft der geheugeniffe (cUjufi^aian) des Va-
ders, de toekomfte , welke over het Vleefch des Woords gefchied is.

Matth. m.jefusj en de Gemeente, en de Wysheid , is eene geweldi-

ge vermenginge der lichaamen in eendrachtigheid , volgens de meeninge

der Valentiniaanen.

15. De bywooninge der menfchen, brengt uytbeyderleye zaadeen kind

voort: het lichaam , wanneer het in de aarde weeder werd ontbonden,

werd met de aarde vermengt, en het waater met den wyn. De befte en

onderfcheydene lichaamen, hebben eene lichte vermenginge: Daar werd
nu de eene geeft met de andere vermengt : alhoewel ik meene , dat het

door de aannaaderinge, en niet door de vermenginge gefchied. Zal nu
niet de Goddelyke kragt, die de zielen doordringt

}
de zelve ook hey-

ligen na den volkoomenen wasdom ? Want God als een Geeft, blaaft,

waar dat hy wil. Want de kragt dringt door, niet volgens het weezen ,

maar volgens de kragt en fterkte. De eene geeft is den anderen na by,
gelyk de geeft der ziele is.

16. Als de Zaaligmaaker needer kwam , zaagen hem de Engelen, uyt
die reede hebben zy ook een goede boodfchap van hem gebragt. Maar hy is

ook van Abraham , en de andere rechtvaardige, die in de ruft waren, ge-

zien geworden, zittende ter rechter hand Gods. Want hy fpreekt : Abra-
ham fprong op van vreugde , dat hy mynen dag zag , naamentlyk , de toe-

komfte in 't vleefch. Waarom ook de Heere , in zyne opftandinge, de
rechtvaardige, in de ruft, het tuangelium verkondigde , en hen veran-

derde en overbragt, en zy zullen alle onder zyne fchaaduwe leeven. Want
de fchaduwederheerlykheid van onzen Zaaligmaaker, die hy van den Va-
der heeft, is zyne toekomfte aldaar. Maar de fchaduwe des lichts is gee-
ne duyfterniffe, maar eene klaarheyd.

17. En, het woord was vleejch , daar het niet alleen naar zyne toe-

komfte menfch wierd, maar daar ook eeven dat zelve woord , Cl h r<w-
lim-n \óf@*) in het begin , naar de befchryvinge , en niet naar het wee-
zen, de Zoon was. En weederom, het was vleefch, terwylen het door
de Propheeten werkte. De Zaaligmaaker werd nu een kind, eeven van het
zelve woord genoemt. Daarom was het woord in 't begin , en het woord
was by God. Wat in hem gebooren is, dat is leeven. Dit leeven nu is

de Heere. En Paulus fpreekt: Trekt den nieuwen menfche aan , die naar
God gefchaapen is. Naamentlyk gelooft in hem, in dat woord, het wel-
ke van God, naar God, en in God gemaakt is. Maar de woorden, naar
God gefchaapen, wyzen het eynde des wasdoms aan, daar de menfch toe
geraaken zal, gelyk als de woorden zeggen : hy is afgeweeken van het
doelwit, daar hy toe gefchaapen was.

18. En elders ftaat nog duydelyker : welke is het evenbeeld van den
onzichtbaaren God. Waar op hy befluyt: De ecrfigeboorene aller ereatuu-
ren. Want hy is een beeld van den onzichtbaaren God , naamelyk, het
word van dat woord , dat in de gelykheid is : de eerftgeboorene aller

Creatuuren , daar- hy (h.na.§a>cf) zonder eenige lydelykheyd , geteeld is , te zyn ,

een Schepper en hoogfle werkmeefier , (ytvt<noLp%is) der gantfche Scheppinge
en der weezentheyd. Want in hem heeft de Vader alles gemaakt. Om wel-
ke reede ook gezegd werd , dat hy de gedaante eenes knegts aangenoomen

heeft.
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heeft , niet alleen het vleefch , na zyne toekomfte , maar ook het weezen
zelfs uyt de neederige: het weezen nu is knechtelyk , dewyle het lyde-

lyk , (vta.Jirn') en de kragtige werkinge, en de voornaamfte oorzaak, on-
derworpen is.

19. Want de woorden : voor de Morgenflerre hebbe ik tigeteelt , ver-

flaan wy alzoo , voor het eerftgefchaapene woord Gods , en zelfs voor
de Zon en de Maan , ja voor alle Creatuuren, was uw' Naam. Maar de
woorden, hy maakte baar na zyn Beeld , een man en vrouw maakte hyzey

trekken de Palenttniaanen, op de befte teegenwerpinge, of ftoffe (Vpo/Bo-

Xwj der Wysheyd: van welke, volgens het mannelyke, de verkiezinge,

en volgens het vrouwelyke, het beroep is. Het mannelyke nu, noemen
zy het Engelfche, maar het vrouwelyke , zig zeiven , den onderfchey-

dene geeft. Alzoo ging het ook met Adam , het mannelyke bleef wel
by hem, maar uyt alle het vrouwelyke zaad,\vierd van hem Eva geboo-
ren, van welke de vrouwen zyn , gelyk als van hem de mannen. Zoo
zyn dan alleen de mannelyke met het woord te zaamen verknogt, maar
het vrouwelyke , van de geene die daar uytverkooren zyn , werd met de
Engelfche vereenigt, en het gaat alzoo in de volheyd in.

20. Daarom werd 'er gezegt , dat de vrouwe in den man veranderd

werd , en de Kerke hier beneeden tot de Engelen. En wanneer de Apo-
jïel zegd : Wat maaken de geene , die voor de dooden gedoopt werden ? zoo
zegd hy, de Engelen hebben voor ons gedoopt , welkers deel wy zyn.

Maar wy zyn de dooden, welke in zulk eene verbintenifle gedoopt zyn:

de leevendige hier en teegen zyn de mannen, welke zulken verbintenifle

niet ontfangen hebben. By aldien de dooden niet opjiaan , waarom werden

wy dan gedoopt ? Daarom werden wy dan weeder opgewekt , op dat wy

,

als de Engelen , gelyk in het mannelyke weeder verandert zouden wer-

den, om de leeden met haar leeden weeder te vereenigen. Maar die gee-

ne, welke voor de dooden gedoopt werden , zyn de Engelen , welke

voor ons gedoopt werden. Daar meede wy ook den naam hebben, en

niet opgehouden werden, of verhindert om in de volheid door hetkruys

in te gaan.

21. Derhalven zeggen zy ook, by de hand-oplegginge , op het laat-

ftertot de Engelfche verloflinge, dat is, welke ook de Engelen zelfs heb-

ben. Op dat de gedoopte de verloflinge in zynen naame moogen ver-

krygen, in welke ook zyne Engelen te vooren gedoopt geweeft zyn. De
Engel heeft in 't begin gedoopt in de verloflinge des naams , welke

over Jefus in de gedaante der Duyve af kwam , en hem verlofte. Hy had-

de ook voor Jefus de verloflinge afgebeeden , op dat hy niet van de wil

gehouden zoude werden, in welke hy geftelt was, daar het gebrek dan

nog by kwam, door de wysheyd, gelyk als Jheodotus zegt.

22. Den troofter en vermaaner noemen de Valentimaanen Jefus , de-

wyle hy vol van de eeuwigheeden (aiüiuij gekoomen is , als die uyt

het geheele voort kwam. Want toen Chrifius de Wysheid , die hem
voortgebragt hadde , achter liet , en hier na weeder in de volheid in-

ging , tot dat hy van de buyten gelaatene wysheid de hulpe bekwam , en

uyt het welgevallen der eeuwigheeden , oïoenonen; wierd Jefus als een

troofter der daar toe gekoome eeuwigheyd voortgebragt. Paulus nu is in het

voorbeeld der opftandinge een boodfchapper geweeft , want hy voort

,

na het lyden des Heeren , een afgezand geworden is , om te preediken.

Waar door hy ook des Heeren geboorte en lyden verkondigt heeft, om
het befte] wille , door dien zy , op dat zy hem kennen mogten, hem
aan deeze plaatze gevreeft hebben.

33.
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2 X . En naar het geeftelyke is hy uyt den H. Geeft en de maagd voort-

gekoomen, gelyk als de rechte Engelen wel weeten. Want een ieder

maakte den Heere eygentlyk bekent , en de Engelen van deeze kleyne

uytverkoorene , welke in deeze erffenis en volkoomenheyd zullen

zyn , zien het aangezigte des Vaders niet op eene gelyke wyze. Maar

li°t is dat aangezigt ook de Zoon : en het kan wel zyn , dat zoo veel

als 'er van den Vader begrypelyk is , zy van den Zoone onderregt zyn-

de, dat befchouwen , maar het overige van den Vader is t'eenemaal on-

bekennelyk.

24,. De Valmüniaanm zeggen , dat de Geeft, welke een van de Pro-

theeten in het byzonder ten dienft gehad heeft , over alle de leedemaaten

der gemeente uytgegooten is. Van daar gefchieden ook de teekenen des

geeftes, door de gemeente, als gezondmaakinge en profetien. Maar zy

weeten niet , dat de Troofter nu Aeeds met de Gemeente zelfs werkt,

én dat hy even dat zelve weezen en werkinge heeft, als de Geeft, welke

in het Oude Teftament werkte en was.

25. Den Engel befchryven de Valentiniaanen het woord te zyn, dat de

verkondiginge van den geenen heeft, die daar is. Zy zeggen ook, dat

de <^/Eones (ofeeuwigheeden) met het woord gelyke naamen hebben.

De Apojlelen, zeggen zy, zyn by de twaalf dieren of heemel-teekenen

vergeleeken ; want gelyk als van die de geboorte geregcert werd , alzoo

werd van de Apojlelen de weedergeboorte beftiert. Het zichtbaare van

Jefns werd ook maar gezien. De wysheyd,en de gemeente, was van een

ve'rfcheyde zaad , het welke hy door het vleefch bekleed heeft , gelyk

als Theodottts zegt. Maar de onzichtbaare naam is , de Eeniggeboorene

Zoon.
26. Hieromme als hy fpreekt: Ik ben de deure ,zoo zegd hy zooveel,-

als, gy zyt tot aan de plaatze gekoomen, daar ik ben , zoo veele als 'er

van u van verfcheidene zaaden zyn. Maar wanneer hy zelfs ingaat, zoo
gaat ook het zaad in de volheid meede in , zoo dat hy door de deure

verzaamelt en ingeleyd werd. Wanneer nu de Hoogen-Priefter in het

Heilige der Heilige van den Tabernakel inging, zoo leide hy hetBorft-

Juweel by den Reuk-altaar af. Maar hy (Lhnflus) is in fti'te ingegaan,

wanneer hy den naam in zyn herte ingegraveert hadde : op dat hy door
de aftegginge van het Borft-juweel , dat van zuiver goud was , door de
reiniginge, als des lichaams, namentlyk de afiegginge der ziele ookaan-
wees: waar in de volle glans der Godzaahgheid ingegraveert was, waar
door zynen naam aan de Vorftendommen en Magten bekend wierd.

Maar dit lichaam, dat lichte borftftuk, werd afgelegd , dat buyten het

tweede voorhangzel was, in de innerlyke weereld: het welke het andere
voorhangzel des ouden Tabernakels, by den Reuk-altaar , by de Enge-
len was , als welke , als de dienaars , de gebeeden der geloovige daar

brengen.

27. Een naakte ziele is in de kragt van die geene , welke het meede
weet, als een lichaam van kragt geworden , om in het geeftelyke over
te gaan, door dien zy in der daad, verftandig en Hooge-Priefterlyk ge-

worden is, als wanneer zy , om zoo te zeggen , van het Woord gelyk
als bezielt bleef, eeven gelyk als de Aarts-Ëngelen der Engelen Aarts-

priefters zyn, en de eerftgefchaapene weederora van deeze. Maar waar
was noch by de zulke een ziel , die rein geworden is , een reegel der
fchrift of der leere,daar zy ook zoo zeer gewaardigt werd, om God van
aangezigt tot aangezigt te aanfehouwen ? Daarom overtreft zy ook de
Engelfche leere en den naam, die in de Schrift geleert werd, en zy komt

ook
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ook booven de kenniffe en het begrip van 't Woord, zy is ook niet meer
een Bruid , maar aireede een Woord geworden , en zy woond by de Brui-

degom , met de eerftberoepene en eerftgefchaapene , die wel vrienden na
de liefde zyn , maar zoonen na de leere en gehoorzaamheid , en broe-

ders volgens de gemeene geboorte. Alzoo dat het Borft-juweel, in zy-

ne ordeninge , het leeren tot de kenniffe met zich bragt , maar het tweede
borftftuk de kragt verfchaft , door welke een menfch God inzig draagt,

wanneer hy vanden Heere kragtiglyk geregeert, en gelyk als zyn eyge
lichaam werd gemaakt.

28. De woerden, God vergeld tot in 't derde en vierde ge/lachte , aan
de ongehoorzaamen , leggen de Bafilidiaanen naar de inkeeringen in de
lichaamen uyt ^ivaufiójófftn'). Maar teValentiniaanen verftaan hieronder

de 3 flinker plaatzen , en door het vierde geflachte haare zaaden. Aan-
gaande de andere woorden, Hy doedbarmhertighetd tot in het duyzendfte lid

aan de rechtvaardige , daar van zeggen zy , de eeuwige ftilte (JjyV) was eene
moeder van alle voortgebragte dingen , en zy zweeg van de mond fpree-

kelyke; maar die het gevat heeft, die heeft het onbegrypelyk genoemt.

Daar na vergeeten zy de heerlykheid Gods , en fpreeken van hem na de

wyze der goddeloozen , God lyd , want Theodotus zegd : dat de Vader mee-
de geleeden heeft , dewyle hem de natuure ontbrak. En alhoewel hy
niet bevat kan werden , zoo heeft hy zich zelfs echter bevattelyk ge-

maakt, op dat de eeuwige ftilte hem bevatten zoude, het welke dan een

lydentheid is. Want het meedelyden is een lyden van iemand, om eens

anders lyden. En als dat lyden gefchiedde, zoo heeft alles ook meede ge-

leeden tot weederbrenginge van het lydende.

29. Maar wanneer ook al aan den geenen , die afgekoomen is, de
gantfche natuure welgevallen heeft, want in hem was de gantfche volheid

lichaamelykj zoo echter deeze geleeden heeft, zoo hebben, naamelyk,

ook de zaaden zelfs in hem meede geleeden, waar door alles ook lyden-

de bevonden werd. Maar het heeft ook door de overreedinge der twaalf-

de tyd of z_/Eon , alles meede geleeden , en het is getuchtigt gewor-

den , gelyk als zy zeggen. Want toen hebben zy gekent , dat zy door

de genaade des Vaders, eene ongenaamden naame, eenegeftalte en ken-

niffe zyn. De tyd of <^/Eon heeft het noch booven de kenniffe willen

vatten , en is in onbekentheid en ongeftalte geraakt. Van waar ook
de ydelheid des weetens gewerkt heeft, welke is defchaduwe des naams,

welken naam de Zoon is, de geftalte der tyden (i^yEonen) deeze dan

,

als een naam , tot een deel der tyden , is buyten de zorge des naams.

Daar nu de eenigheid in de volheid is , daar heeft een iedere tyd zyne
eigene volheid, naamelyk, de te zaamenbindinge , (Cu£uy'aO vve ^"

ke nu uyt de te zaamenbindinge voortkoomen , dat zyn volheeden

(VXug&Viafè.) maar die maar van de eene afkoomen , dat zyn eevenbeel-

den.

30. Om welke reede ook Theodotus , Chriflus , die uyt den zin der

wysheid voortgekoomen is , het beeld der volheid genoemt heeft. Maar
deeze, als hy de moeder verlaaten , en tot de volheid gekoomen was,

heeft niet alleen alle het andere , maar ook den troofter verkreegen. En
Chriflus is wel tot een Zoon gezet geworden , als die tot de volheid uit-

verkooren, en de eerftgeboorene der werken aldaar geweeft is. Zoo is

nu dit woord een afgang van het onze, daar hy den Heyland den eerft-

geboorenen noemt. En hy is gelyk als onze wortel en hoofd : de ge-

meentens zyn Chriflus vruchten, gelyk als zy zeggen, welke het onbe-

woonde (a.mx.noi') hebben gevlooden (of die niets eigens bezitten) om dat

1. Deel. liiii de
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de zin, welke uyt het moederlyke gebooren is, in de volheyd verzet is

geworden.

3 1. De Moeder heeft verder den Regent des dienfts (oijtovo/ifaj) of der

uy tdeelinge voor af gevoert , tot een voorbeeld van die geene , daar zy voor

vlood, en dat na haar begeeren beeter was, 't welke een voorbeeld des Vaders

aller dingen was. Derhalven word zyook beeter, als die uyt de lydent-

heyd der begeerte beftaat. Maar zy is verontreinigt geworden , als zy

zyn ernft gezien heeft, gel yk als die zeggen. De rechte krachten , wel-

ke ter rechterhand van haar voor eerft voortgebragt geworden zyn ,

werden ook van de teegenwoordigheid des lichts, geenzinsgeè'evenmaa-

tigt. Aan de flinker krachten nu zyn deplaatzen over gelaaten , om eene

geltalte daar door te winnen.

32. Na dat nu de Moeder, met de Zoon , en het zaad , in de vol-

heid ingaat, zoo werd de plaats, de macht der Moeder, en de ordeninge

verlaaten, welke de Moeder nu heeft. Jefus , ons licht, gelyk ais de

/Ipojtel zegt , heeft zich zelfs leeg gemaakt , dat is , buyten de grenzen

gezet. Naar Theodotus meeninge, wyl hy een afgezant was, heeft hy
den Engel des verfcheidenen zaads uyt de volheid met zig uytgevoert:

En hy zelfs heeft de verloflinge , dewyle die uyt de volheyd fproot,

gehad , maar de Engelen heeft hy in de rechte gefteltenis des zaads in-

gevoert.

33. Want gelyk zy om het ftukwerk bidden en vleijen , en daar zy
om onzent wille gehouden werden, dies te meerder fpoeden ze zich om
in te gaan, en ons om vergiffenis te bidden, op dat wy met henmoogen
ingaan, dewyle zy ons van nooden hebben , op dat zy ingaan , nade-

maal het hen zonder ons niet toegelaaten werd. Want ook de Moeder
zelfs is zonder ons niet ingegaan, gelyk zy zeggen. Om die reede bid-

den zy eeven alzoo ook voor ons. Want volgens haare meeninge zyn de
Engelen ook alzoo verordineert geworden, als die van een zelfde macht
uytgegaan zyn.

34.. Maar dewyle wy verdeelt waaren , is Jefus gedoopt geworden,
tot dat hy ons met hem in de volheyd vereenigde, waar meede wy vee-

Ie een wierden , en alle met dat eenige , dat voor ons verdeelt gewor-
den is , weeder vermengt wierd. De rechtvaardige , welke uyt Adam
voortgekoomen zyn , en die door de gefchaapene dingen den weg ge-
baant hebben , zyn van de plaats gehouden geworden , volgens de
meeninge der Valenümaanen. Maar de andere zyn in de duyfternis ge-
fchaapen, en hebben ter flinker zyde een meede gevoelen des viers. Daar
vliet een vierige ftroom uyt, onder den troon der plaatze, en zy loopt
in het leedige deel van 't gefchaapene, 't welke de holte van de fchepping
des vlietende viers is, die niet vol werd. En de plaats zelfs is vierig

:

daarom heeft hy een voorhangzel,op dat de werken van de aanfehouwers
met verteert zouden werden.

35. Maar de Aarts-Enge.l alleen gaat tot hem in , naar wiens beeltenis

de Hooge-pnefter ook eens in het allerheiligfte ingaat. Waarom ook
Jefus op zyn aanhouden , in die plaats meede gezeeten is , op dat de
werken zouden blyven, en niet voor hem opftaan, en hy de plaats zagc
mocht maaken , en voor het zaad een doorgang in de volheyd toebe-
reyden.

36 De Moeder nu , welke Chri/lus geheel voortgebragt heeft , en die
van hem verlaite.i is, heeft wyder niets geheels meer voortgebragt , maar
wat haar moigelyk geweeft is , verfchaft. Alzoo dat zy , wat aan de
plaats en in de erfdeelen , Engels geweeft is , hier voortbrengt , en by

haar
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haar zelven de uytverkoorene Engelfche aanhoud, die van den Man nop-

te vooren voortgebragt zyn. Want die ter rechter zyde, zyn voor het
zoeken des lichts , van de Moeder voortgebragt : maar de zaaden der
gemeente na het zoeken van 't licht, als vanden man, de Engelfche, wel-
kers zaaden te vooren gekoomen zyn.

37. Hy zegd ook, dat de verfcheidene zaaden nu noch als lydenthee-
den, welke als zy ontbonden zyn, ook de zaaden ontbonden worden,
niet als een fchepzel voortgekoomen zyn , maar als kinderen. Want
met het fchepzel waarén ook de zaaden volkoomen gemaakt geworden.
Van daar hebben zy ook eene gelykheid met het licht , het welke voor
eerft voorgegaan ïs,naamelykmety^/?/5, welke als dt Chrifius de eeuwig-
heeden (c^fzonen) gezocht heeft, in wien ook de zaaden , volgens de
kracht , meede bereyd zyn , die tot hem in de volheyd gekoomen waa-
rén

a
o 8. Derhalven word de Gemeente , in gelykenis , uytverkooren ge-

noemt. Daarom , zeggen zy , zyn \vy van eeuwigheyd meede verkooren
en geopenbaart. Waarom de Heyland zegt : Laat uiv licht lichten ,

daar hy op het klaare en vaitgeftelde licht duyd , waar van de Apoftel

zegd : dat een ieder rnenfche verlicht , die in de wereld komt , die van
verfcheidene zaaden is. Want als de menfeh verlicht geworden is, toen

is hy in de weereld, of in 't ereraad (x.ótrpov') gekoomen, dat is, hy heeft

zich zelven opgeciert , om dat hy de fchepper van hem , die verduy-

ilerde en vermengde hertstochten, afgefcheiden, en den Adam, alzooj

dat hy hem , volgens zyn voorneemen , ten einde der fcheppinge ge-

bragt heeft.

39. Het kruys is een teeken der grenzen in de volheyd : want het fcheyd

de geloovigen van de ongeloovigen , gelyk het eerfte de weereld van de vol-

heyd. Daarom voert ook Jefus dit zaad door dit teeken in de volheyd in,

terwylenhyhetopdefchouderen draagt. Want Jefus werd de fchouderen

van 't zaad genoemt, maar Chrifius het hoofd. Waarom 'er ook gezegd
werd , Die zyn kruys niet op hem neemt , en my navolgt , die is myn broe-

der niet. Daar heeft hy nu het lichaam Chrijti aan zig genoomen , hec

welke met de gemeente van een weezen was.

40. Daar zeggen zy, de regtvaardige hadden Jefus gezien , en Chri-

Itus , ook voor de toekomfte. Maar dit teeken hadden zy niet

gezien. En door dien de geeft alle macht gegeeven , ook de vol-

heyd gepreezen hadde, zoo wierd de Engel des Raads uyrgezonden, en

tot een hoofd aller dingen na den Vader gemaakt. Want m hem is alles

gefchaapen , dat zichtbaar en onzichtbaar is , de 'Jhroonen , Heerfchappyeny

Koomngryken , Godheedcn , enDienflen. Daarom heeft hem God bok ver-

hoogt , en hem eenen naam booven alle naamen gegeeven , op dat alle kmen
zig buygen, en alle tongen bekennen zouden , dat de Heere der heerlykheyd

zy Jefus Chrifius de Heyland , die opgevaaren en needergedaalt is. enz.

41. Maar als hem de wysheyd zag, dat hy het licht, dat zy verlaaten

hadden, gelyk was , zoo maakte zy het bekent , en liep toe , verheug-

de zig, en bad hem aan. Maar als zy verder de Engelen, de mannelyke,

welke met hem uytgezonden geweeft waaren , aanfehoude , zoo fchaam-

de ze zig > en hing een dekzel voor zig. Van weegen deeze geheymenis

nu, beveelt Paulus de vrouwen een dekzel te draagen op haare hoofden om
der Engelen wille. Zoo brengt nu de Heyland heel ras de geftaltènis met

zig, de befchuldiging en heeling der hertstochten, terwylen hy van den

ongeteelde Vader getuygt , naimelyk , wat in de volheyd , en wat tot

aan de zelve zy. Maar als hy de lydelykheeden weg gedaan hadde, heeft

liiii 2 hy
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hy ze zonder de zulke bereyd, de lydelykheeden onderfcheyden en be-

waart , en ook die der andere ordeningen in dat weezen ingevoerd.

42. Alzoo werd door de verfcheyninge desHeylands,de wysheyd ge-

maakt, en het uytterlyke gefchaapen, want alles is door hem gemaakt , en

zonder hem is 'er mets gemaakt. Zoo heeft hy nu voor eerft uyt een on-

lichaamelyk lyden , en toevallig weezen , die geene in de onlichaamely-

ke dofte overgebragt en gelegd, en hier na ook alzoo in die vermengingen

en lichaamen. Want het was niet moogelyk , om alle die lydelykhee-

den in 't algemeen tot een weezen te maaken. En hy heeft de lichaamen

volgens haare natuur, eene bekwaamheyd ingegeeven.

43. Zoo is dan de Heyland de eerfte algemeene Schepper. Maar de

Wysheyd als de tweede , bouwt haar een huys , en houwt duar in zeeven

pilaaren. Voor eerft zet zy het beeld Gods des Vaders, door het welke

hy heemel en aarde gemaakt heeft, dat is, het heemelfche en het aardfche,

het flinker en het rechter. Deeze als het beeld des Vaders , werd een

Vader, en brengt voor eerft den zielfchen Chriftus , het eevenbeeld des

Zoons, voor ; hier na de Aarts-Engelen , die beelden der eeuwighee-

den zyn > want de Engelen zyn uit het zielige en lichte weezen , van welke

de Propheet zegd: En de Geefl Gods zweefde op de wateren , naardever-

bindinge van deeze twee weezens , zegd hy , zweeft het zuyvere over

hem , maar het ftoffelyke en zwaare leyd daar onder. Het onlichaa-

melyke vefbeelt deeze ook in 't begin , dat het onzichtbaar fchynt.

Want het was noch den menfche, die noch niet was, onzichtbaar, noch
(Hier ontbreekt iets in '/ Grieks.)

44. Maar de Schepper heeft het zuyvere van het ftoffelyke gefchey-

den , door dien hy haarer beider natuuren inzag , en hy heeft het licht

gemaakt, dat is, geopenbaart , en in 't licht en de beeltenis ingevoert.

Want het licht der zonne en des heemels werkt veel minder : en hy
maakt uyt het ftoffelyke , en wel uyt de treurigheid iets weezentlyks»
rerwylen het de geeftelyke krachten der boosheyd verfchaft , teegen welke
wy kampen moeten. Daarom fpreekt ook de Apoftel : Bedroeft den H.
Geefl Gods niet, in welken gy verzeegelt zyt. Uit de vreeze zyn de die-

ren, en uyt de twyffel en fchrik, de hoofdftoften des weerelds.

45. In de drie hoofdftoften nu werd het vuur verheeven en ingeftrooit,

en van deeze aangeftooken , en het fterfc ook over deeze , dewyle het
geen ordentlyk voorbeeld voor zich zelven heeft , gelyk als de andere
hoofdftoffen , waar uyt de vermengingen gehaalt werden. Maar door
dien het niet gekent heeft , wat door het zelve werkt , en gemeent

,

dat het zulks doed door zyn eige kracht, om dat het van natuure gaar-
ne werkt , zoo heeft de Apoftel gezegt : Zy is de ydelheid des weerelds
onderworpen teegens haaren wil , maar om de onderwerpende wille op hoope,

dewyle hy ook zelfs vry werden za! , wanneer de zaaden Gods eenmaal
verzaamelt zullen werden.

46. Maar het is meeftendeel een teeken van teegen ftrydigheid, dewy-
le hy den Sabbath zeegent, en de ruft van den arbeyd verdeedigt. Hy
nam ftoffe van de aarde , niet van de dorre , maar van de veelerleye en
meenigvuldige ftof , en maakte een aardfche en ftoffelyke ziele daar uyt,
zonder verftand , die de dieren gelyk was : Dit is de menfeh , naar den
heelde. Maar de andere, naar de gelykheid , naamentlyk eeven als die
des Scheppers, is die geene, welke hy ingeblaazen en ingezaait hadde,
daar hy hem iets , hem gelyk weezendlyks, door de Engelen ingegeeven
hadde. Maar zoo verre als hy onzichtbaar, en zonder lichaam is, heeft
hy zyn weezen, den adem des leevens genoemt. Hetgeheelde nu is eene

lee-
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leevendige ziele geworden , het geene hy ook zelfs in de Prophetifche
fchriften belyd geweeft re zyn.

47. Zoo is nu de eene menfch in den ander , de zielfche in de aard-
fche, niet ftuks wyze , maar geheel in den geheelen , door de onuyt-
fpreekelyke macht Gods. Om welke reede hy in 't Paradys , in den derden
heemel, gefchaapen wierd. Want aldaar komt geen aarts vleefch, maar
het was in de Goddelyke ziele , gelyk als een ftoffelyk vleefch. Dit
word betoont in de woorden : Deeze is been van myne £ff«f», naamelyk,
de Goddelyke ziele , die in ieder vleefch verborgen en onvruchtbaar,
zonder lydentheid en ook fterker is. En vleefch uyt myn vleefch , naa-

melyk de ftoffelyke ziele, het lichaam , 't welke aan de Goddelyke zie-

le toebehoort. Van weegen deeze twee , zegt ook de Heiland , dat
men dien zoude vreezen , die deeze ziele en dit zielfche lichaam alle

beide in de Helle verderven kan.

48. Dit vleefch noemt de Heiland den teegenfpreeker , en Paulus , de

wet, die de ivet mynes gemoeds weederflaat. Item, de Heiland vermaant,
dat men dooden en verbreeken zal, als de wapenen des fterken , die de
heemelfche ziele teegen ftaat , en dat men zich met hem op den weg
verzoenen zal, op dat wy niet in de gevangenis moogen geraaken , insge-

lyks ook, dat men voor hem wilvaardig zyn zal, en niet de fterkte der

zonden voeden en bekragtigen , maar hem door onthoudinge van 't boo-

ze dooden. Op dat, wanneer hy , in de ontbindinge afgefcheiden eri

uytgebluft werd, niet eenig goed neeme, en geweld gebruyke, die daar

in den doorgang door het vuur blyve. Dit heet ook het onkruid , het

welke met de ziele, nee vens het goede zaad,opwaft. Dit is ook het zaad
des Duyvels, als met hem van een gelyk weezen, en de flange, en den
moordenaar, die aan den Kooninglaagen leyd.

49. Maar Adam heeft in 't geheym , in zich het geeftelyke zaad der

wysheyd, in zyne ziele ingeftrooit gehad. Gelyk het heet : Hy is door

de Engelen m de hand des Middelaars verordineert. Een Middelaar is niet

vaneen eenige , maar God is eenig. Door de Engelen dan, naamelyk deman-
nelyke, werden de zaaden toebereyd , welke van de wysheid tot de ge-

boorte uytgeftrooit werden , na dat zy gevat werden. Want volgens

zommige , werd de Schepper , die van de wysheid heimelyk bewoogen
werd, voor zelfs beweegende gehouden , desgelyks ook de menfchen.

Zoo heeft nu de wysheid het eerfte zaad in Adam voortgebragt, op dat

het gebeente van die verftandige en heemelfche ziele niet leedig was,

maar vol van alle geeftelyke vrugten. Van Adam nu werden drie natuuren

geteeld, de eerfte is onvernuftig, die Cams was', de tweede is vernuftig

en rechtvaardig, naamentlyk Abels , en de derde geeftelyk, naamentlyk

Seths. En de aardfche menfch is naar den beelde , de zielfche naar de

celykheyd Gods , maar de geeftelyke menfch naar zyne eigene gelyke-

nifle gefchaapen. Van welke drie, behalven de andere kinderen Adams ,

ftaat : Dit is het boek van de fchefpinge der menfchen.

50. Maar door dien Seth geeftelyk is , zoo is hy noch een Akkerman

,

nog een Herder , maar hy brengt tot vrugt een jongen voort , als iets

geeftelyks , en wel zulk eene , die , als hoopende , dat de naam des

Heeren aangeroepen zal worden , over zig ziet , wiens burgerregt in den

heemel is, dien ook de weereld niet vat. Over deeze drie onhchaame-
lyke dingen van Adam word het vierde getrokken, naamelyk het aard-

fche, als kleederen van vellen. Daarom zaait Adam, nog van den Geeft,

nog van een ingeblaazen adem ; want beide is het Goddelyk , en beide

we*rd het door hem , maar niet van hem , voortgebragt. Zyn ftoffelyk

Iiiii 3 lichaam
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lichaam nu is krachtig tot een zaad en voortteelinge, als't welke met het

zaad vermengt is, en van de Harmonie van dit leeven niet afwyken kan.

5 1. In deezen zin is nu Adam onze Vader. De eerjte menfch is van de

aarde en aards. Maar hadde hy uyt zyne ziele voortgeplant, en uyt het

geeftelyke, zoo wel als uyt het ftoffelyke , zoo zouden zy alle te gelyk

gerechtvaardigt,en in alles de leere zyn. Daarom zyn'er ook veele ftof-

felyke , maar niet veele zielifche , dog weynig geeftelyke. Het geefte-

lyke nü werd na de natuure zalig, het zielifche heeft zyne vrye Wil, en

het heeft eene bekwaamheyd tot het geloove en de onfterffelykheid , ook

tot het geloove en de dood, volgens zyne eygene verkiezinge. Maar het

ftoffelyke Verderft van natuure.

52. Wanneer nu het zielfche ingeënt werd in de goede Olyf-boom tot

het geloove en het eeuwig leeven i en dat ze deeigenichapdesOlyf-booms

verkrygen , en als de Heidenen ingaan , dan zal gantfch lfraèl zaalig

Werden. lfraèl heet verbloemder wyze de geeftelyke , welke God aan-

fchouweri zal , de rechte zoon des geloovigen Abrahams , die uyt de

Vrye niet uyt het vleefch de Egyptifche maagd is. Daar gefchied nu uyt

de 3 gedachten (j) degeftaltenis des geeftelyken , (2) de verplaatzin-

ge van het zielifche uyt de knechtfchap tot vryheid.

53. A Is 'er nu na het ryke des doods een grooteen voortreffelyke belofte

gefchied was, en dat echter niet te min de dood diende, welke alle geweld

en Godheid ontzeid was ; daar heeft de groote kampioen , Jefvs Chri-

Jlus , in zich zelven, de Gemeente met kragt aangenoomen, naamelyk,

het uytverkoorene en beroepene , het geeftelyke van de baarende , het

zielifche uyt de ordehinge des heils , het welke hy zaalig gemaakt, en

opgebragt hadde, wat hy aangenoomen heeft, en door dezelve, en wat
dezelve gelyk is. Want als het begin heilig is, zoo is ook de weg zoo,
is de wortel heilig , zoo zyn het ook de takken.

54. Daar heeft hy nu eerft het zaad van de baarende aangetrokken,

niet dat hy daar van omvat is geworden , maar dathy het zelve met kragt

omvat heeft, welke door de kenniffe wel haaft eene geftalte krygt. Maar
als hy aan de plaats was, bevond hy dat Jefns Chriftns de geopenbaarde
aangetrokken was , welken de Propheeten en de Wet verkondigt hebben,
die een voorbeeld des Heilands was. Ook was deeze zielifche Chriftns ,

dien hy aangetrokken hadde, onzichtbaar. Maar die in de weereldkwam,
moeft alhier gezien en gevat worden , ook wandelen , en een gevoelig

lichaam hebben, daar onder nog een ander, uyt het onzichtbaare zieli-

fche weezen was, dog dat hy met kragt uyt de Goddelyke toebereidinge

in deeze zinnelyke weereld kwam.

55. Dat heet nu, De H. Geeft zal over u kosmen , naamelyk van het
lichaam des Heeren , want de kracht des ailcrhoogften zal u cverfchaa-

duwetty het welke het lichaam m de Maagd verbeelt heeft. Dat hy nu
zelfs iets anders was, als dat hy ontfangen hadde, zulks is uyt zyne ey-

gene woorden klaar : Ik ben het leeven en de waarheid. Ik en de Vader
zyn een. Het geeftelyke nu dat hy aangenoomen heeft, en het zielifche

is daar uit openbaar : En het kind wies op , en wierd Jlerk. Want het

geeftelyke wyft dat geene aan , wat van de wysheid is , maar het zieli-

fche den wasdom. Door dat geene nu wat uyt zyne zyde vloeide, opende
hy de uytvloeyinge der lydentheeden , gelyk de weezens van de lyden-
de als vry gemaakt en zaalig worden.

56. En als hy zegt : Des menfchen Zoone moefl verworpen, verfmaat
en gekruyfl worden , zoo fchynt het , als of hy van een fprak, naament-
lyk van dien, die lyden konde. Item, Ik zal op den derden dag u in
Galilea voor gaan. Want hy gaat voor alle en wyft aan, hoe hy ook

om
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om de onzichtbaarlyke zaalig gemaakte ziele op te wekken en weeder-

om te brengen, voor aan gaat. Maar hy is geftorven , door dien den Geeft van

hem is geweeken , die op hem aan de Jordaane af kwam , die niet zyn eigen

geworden is, maar die tot hem geordineert is geweeft, op dat de dood
werken konde, alzoo dat het lichaam gelyk als geftorven is , daar het

keven doch in hem geweeft is. Want alzoo hadde ook de dood over

den Heiland zelfs geheerlcht, dat ongerymt is. Maar de dood is door
een lift overwonnen geworden. Want in wien het lichaam fturf , en de
dood over hem heerlchte , heeft de Heiland de ftraal van zyne kracht

van zich gelaaten , en den dood zelfs omgebragt , maar het fterfFelyke

lichaam heeft hy opgewekt, na dat hy de lydelykheeden van hem hadde

weggenoomen.

57. Op deeze wyze dan werden de bezielde lichaamen opgewekt, en

zaalig gemaakt : maar de geloovigegeeftelyke worden boven dit alles nog
verheerlykt, terwylen zy de zielen als tot bruylofts kleederen aannee-

men. Zoo zit nu de zielige Ckrijlus ter rechter hand des Scheppers.

Gelyk als David ook zegt : Zet u aan myne rechterhand, enz. Hy zit

aldaar, tot aan het einde, op dat zy zien zonden m vmn zygeftooken heb-

ben. Maar zy hebben het zichtbaare geftooken, welke het vleefch de
zieligen was. Want daar ftaat : Aan hem zalgeen been gebrooken werden.

Gelyk als ook de Prophetie van Adam, het been, verbloemder wyze,
de ziele noemt. Want dit is de ziele van Chrifins, die hy by het lyden

zynes lichaams , in de handen des Vaders bevoolen heeft. Maar het

geeftelyke, in het been , werd hier niet meer bygelegd , maar hy zelfs

maakt het zaalig.

58. Zoo gefchied dan de rufte der geeftelyke , op den achtften dag,
naamentlyk op den dag des HEEllEN, en zy werd des Heeren ru/le

geheeten
;
maar van de Moeder , welke de zielen tot haare kleedin-

ge hebben , tot aan de voleindinge , en de andere geloovige zie-

len van den Schepper. Ontrent den tyd der voleindinge nu werden ook
deeze op den achtften dag ingenoomen. Daar op gaat de bruyloft aan,

die aan alle zaalige gemeen is. Tot dat alles gelyk is gemaakt , en 'er

een ander bekend werd. Hier na leggen de geeftelyke de zielen af, en als

de Moeder den Bruidegom ontfangt, als dan ontfangen zyook zelfs tot

haaren Bruydegom, de Engelen, en zy gaan te zaamen ter Bruyloft in,

koomen tot de befchouwinge des geefts, door dien ze als dan zelfs gee-

ftelyke <^AE'>nes werden , in de geeftelyke en eeuwige verbindingen (voe/>&

3(3H ouwlxS ö-u^u^las) der bruiloft. De Hofmeefter der maaltyd , de Ipeel-

nood , en de vriend des Bruidegoms, ftaat voor het Bruilofts-huis, en

hoort de ftemme des Bruidegoms, en hy verblyd zig zeer. Dit is de vol-

heid van zyne vreugde en ruft.

59. De Heiland heeft het aan de Apojlcien zelfs geleert , voor eerft,

verbloemder en geheimer wyze, daar na door gelykeniften , en einde-

lyk, opentlyk en duidelyk alleen te fpreeken. De Apojtel zegt : Toen

•wy noch tn't vleefch waren, en hy zegt dit, als of hy reeds al buiten het

lichaam was. Het vleefch nu noemt hy de zwakheid , de afzondennge

van de heemelfche vrouwe. Item, als de Heiland tot Salome zeyde: De
dood zal 'er zoo lange zyn , zoo lange als de vrouwen baaren : zoo heeft

hy daar meede de voortplantinge niet verworpen , welke tot de zaalig-

heid der geloovige noodig is. Want zulk eene voortplantinge moet 'er

zyn , tot dat het beftemde zaad uirgebragt is. Maar hy fpreekt van de

heemeliche vrouwe, welke lydelykheeden de fcheppinge geworden is,

als die ook de wanfehaapene weezens zelfs voorrgebragt heeft. Om
wel-
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welkers wille ook de Heere hier om laag is gekoomen , op dat hy ons

van 't lyden bevryden, en zich zelve daar in begeeven zoude.

60. Want zoo lange als wy maar kinderen der vrouwe waaren , als van

een fchandelyke vermenginge, zoo waaren wy ook onvolkomen, kinds,

onverftandig, zwak, en mismaakt , gelyk als misgeboorten. Maar wan-

neer^ wy van den Heiland eene geftalte krygen, zoo werden wy kinderen

van den bruidegom en van zyne vrouwe. Het noodlot of de fchikkin-

ge, js eene t'zaamenkomft van veele en ftrydige kragten : Deeze zyn
alle onzichtbaar , en zy brengen de gefternde regeeringe met zich, en

werden ook van hen gevoert. Van deezen ftryd en kryg, en van zulke

kragten, verloft ons de Heere, en hy geeft ons vreede voor zulke mach-
ten, en van het bevel der Engelen, van welke zommige voor ons, en

eenige teegens ons gebieden.

61. Want zommige ftryden met ons als Soldaaten en Dienaars Gods:
en de andere zyn als moordenaars. Want de booswicht heeft zyn zwaard
niet van den Koning gekreegen , maar hy heeft het zich zelven aange-

maatigt en aangegord. Van weegen deeze vyanden nu , welke lyf en zie-

le vervolgen , en in de knechtfchap ftorten willen , zyn de rechte (En-
gelen) die ons navolgen , niet machtig genoeg, om ons te konnen red-

den en befchutten. Want zy zyn niet volkoomen voorzichtig, zoo als

de goede Herders zyn , want een ieder is de huurling gelyk , die den wolf
ziet aankoomen, en hy vlugt weg, en die zyne ziele niet gewillig voor
zyne fchaapen geeft. Hier over is ook de menfch, daar de ftryd om is,

een zwak dier , en licht tot het booze te beweegen , en hy werd van
de vyanden overweldigt. Van waar ook het booze meerder is als hy
zelfs.

6 2 . Daarom is dan de Heere afgekoomen , om vreede te maaken , met die

van den heemel , en niet met die van der aarde. Gelyk als de Apojlel zegt :

Vreede op der aarde, en eere in de hoogfle! Daarom is 'er ook een vreem-,

de en nieuwe fterre opgegaan , die de oude fterrekunft wegnam , wan-
neer hy met een nieuw , en geen weereltlyk licht fcheen , en nieuwe en
heylzaame weegen aanwees. Hy zelfs de Heere, de Leidsman dermen-
fchen, is op de aarde gekoomen , om de geloovige aan Chrifius , van
het noodlot in zyne eigene voorzieninge over te brengen ; dat 'er nu by
de andere een noodlot is, zulks wyzen de werkingen aan , en is de wis-

kunft een krachtig bewys daar van. De Wyze zaagen niet alleen ter-

ftont de fterre des Heeren , maar zy kenden ook het waarachtige, naa-

melyk dat de Kooning niet alleen gebooren was , maar dat haaren Koo-
ning ook Godvruchtig was. Toen ter tyd waaren de Jooden alleen tot

den Godsdienft beroepen. Want daarom , wanneer ook de Heyïand
zelfs tot de Godzaalige afgekoomen was, zoo is hy eerft tot haargegaan,
die toen ter tyd den lof derGodzaaligheid hadden.

63. Gelyk als nu de geboorte des Heilands ook ons, naar de fchik-

kinge der fterren , uitgetrokken heeft , alzoo heeft ons ook den doop
des vuurs daar uyt gered en het lyden uyt het lyden , op dat wy hem in

alles zouden navolgen. Want al wie in God gedoopt is , die is in God
ingegaan , en hy heeft ook macht gekreegen , om over Scorpioenen en
Slangen te wandelen , dat is , op de booze geeften. En de Apoftel ge-

bied ook, gaat rontsomme , en predikt , en doopt de geloovigen , in

den naame des Vaders , des Zoons en des H. Geefts. Wanneer wy nu
door hen weedergebooren werden , zoo worden wy alle de andere krag-

ten te machtig. Om die reedewerd ook den doop een dood, en een eynde
van 't oude leeven genaamt, wanneer wy van de booze magten afgefchei-

den
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den werden. Maar het leeven is na Chriftus , daarover hy ook maar al-

leen heerfcht. De kracht der veranderinge in de gedoopte paat het li-

chaam in 't minfte niet aan. Want hy zelve en vaart niet op, maar de
ziele alleen.

64. Een knegt Gods, zoo ras als hy uyt den doop komt, fpreekttee-
gens de booze geeften , en zy vreezen hem , dien zy te vooren bezaa-
ten. Daarom is de macht van 't gefternte, na haar zeggen , tot op den
doop, gewis, maar na dezelve zeggen de Sterrekykers niet meer waar.
Dat bad nu bevryd niet alleen, maar ook de kennis zeifs : wat waaren
wy eertyds? Wat zyn wy nu geworden? Waar waaren wy voor heene,
en waar zyn wy nu toe gekcomen ? Waar haaften wy ons na toe? Waar
zyn wy van verloft ? Wat is de geboorte ? Wat is de weeder-ge-
boorte ?

65. Zoo lang nu, zeggen zy , als het zaad mismaakt is, zoo is het
maar een vrucht van de vrouwe alleen, daar na van den man, en het werd
een zoon des bruydegoms, niet meer zwak , en de zichtbaare en onziot-

baare kragten des weerelds onderworpen, maar mannelyk , en een man.
Die de moeder baart, die komt in den dood en in de weereld. Maar die

van Chrifius wcedergebooren werd , die brengt hy in 't leeven over, in

de achtfte tyd, (oySoaSü.'). Zy fterven voor de weereld wel, maar zv lee-

ven in God , op dat de dood door de dood , en de opftandinge door de
verrottinge ontbonden werde. Want al wie door de Vader, Zoon, en
H. Geeft, verzee<relt is, die kan van geen andere macht ooit gevat wer-
den.

66. En zulk een is door de drie naamen der geheele Drieheyd in de
ydelheyd verzoent: hy heeft het beeld des aardlchen gedraagen , en hy
draagt nu het beeld des heemelfchen. Het lichaamelyke vuur taft alle

üchaamen aan: maar het zuyvere en onlichaamelyke taft de onlichaame-
lyke, als de Geeften, Engelen der boosheyd,en de Du y velen zelfs, aan.

Alzco is het vuur booven den Heemel van een tweederleye natuur , het

eene is taftelyk en zinnelyk , maar het andere geeftelyk. Eeven zoo is

ook den doop tweederley , de eene is gevoelyk door het waater , dat het

taftelyke vuur uytbluft, en de andere is geeftelyk door den Geeft, welke
het geeftelyke vuur verdryft. De lichaamelyke Geeft is eene onderhou-
dinge en teennge van 't zinnelyke vuur, wanneer het kleyn is, maar wan-
neer het fterker werd, zoo bluft het dat uyt. De Geeft die ons van boo-
ven gegeeven , en die zonder lichaam is , heerfcht niet alleen over de
elementen, maar ook over de kragten en hooge Vorftendommen.

67. Ook werd het brood en de olie door de kragt des naams geheyligt,

niet eeven dat zelve brood, gelyk als het zigtbaaren genoomen is, maar
het werd door een kragt , in een geeftelyke kragt overgezet. Alzoo ook
het waater, wanneer het bez\vooren,en een Doop geworden is, verdryft

niet alleen het booze, maar het neemt ook eene heyliginge aan. Maar
door dien het aan eenige dikmaals weedervaart , dat de onreyne geeften

hen volgen, en by een nu reeds al verzeegelt menfeh koomen> zoo wer-

den zy als dan verder niet geneeflelyk, zoo wanneer de vreeze met vreug-

de vermengt werd , op dat iemand zelfs reyn daar van komt. Daarom is

het vaften, bidden, fmeeken, en knien-buygen noodig, opdatdeziele
uyt den keel van de Leeuw verloft werde. Van daar koomen ook terftont

de verzoekingen, om dat die geene, daar van zy bevryd werden, toor-

nig zouden zyn. En wanneer iemand alles al te vooren ziet , en ver-

draagt, zoo verontruften zy echter het uytwendige.

68. De Heere zelfs nu wierd al haaft na den Doop in onze ziele voort-

/. Deel. K k k k k gezet

,
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gezet , en tot de dieren in de woeftynen gebragt. Daarom heerfchte hy

over deeze, en over haare Vorften , gelyk een waaragtig Kooning , en

hy wierd van de Engelen gedient. Want wien de Engelen in 't vleefch

al beheerfcht hebben, die werd van de Engelen nu met lof bedient. Daar-

om moet men met het waapen des.Heeren gewaapent zyn, op dat wylyf

en ziele ongekwetft moogen behouden , om de pylen des booswigts uyt

te bluflchen , gelyk als de Apofiel zegt.

69. Van de voortgebragte penning fprak de Heere niet , of die goed

was of niet , maar , Wiens beeld en opfchrift is dat ? op dat ze aan den

geenen gegeeven zoude werden , wiens beeld en opfchrift ze droeg.

Alzoo heeft ook een geloovige tot een opfchrift door Chriflus den naa-

me Gods , en de Geeft , als zyn beeld. De dieren toonen aan haar merk,

aan wien zy gehooren , alzoo ook een ziel , die het merk der waarheyd

ontfangen heeft , draagt het merkteeken van Chn/tus over al aan zig. Dit

zyn de kinderkens , die al in haares moeders lyf tot rufte gebragt zyn,

en de wyze Maagden , met welke de andere niet , gelyk zy willen , in

het goede ingaan, in 't welke de Engelen zelfs luft hebben te zien.

Hier volgen noch eenige andere overblyfzelen uyt

Valentinus fchriften , als voor eerft

Uyt een Homilie by Clcmens lAkxandrimis , lib. 1 v.

Stromatum p. 509.

GY (menfchen) zyt, van den beginne af aan onfterffelyk en kinderen

des eeuwigen leevens: en gy wilt den dood onder u deelen , op dat

gy hem verteert en verderft, en op dat de dood alzoo in en door u fter-

ve. Want of gy al de weereld fchoon ontbont , zoo wierd gy doch
niet ontbonden, want gy heerfcht.over het fchepzel en alle de bedorven-
heyd.

Uyt een Briefibidem lib. 11. p. 375.

EN alzoo is de Schepper der Engelen over dit Schepzel gelyk als ver-

fchrikt geworden , wanneer hy grooter dingen uyrgefprooken heeft,
als de Scheppinge zelve geweeft is, om diens wille, die op eeneonzigt-
baare wyze , het zaad des weezens van booven in hem ingegeeven, en
zeer vry gefprooken hadde; alzoo is ook in de geflagten der menfchen,
in de weereld de vreeze het werk der Menfchen geweeft, voor diegeene,
die ze maaken , eeven gelyk als beelden en pilaaren , en de handen van
alle werken, in den naame Gods. Door dien Adam , die op den naame
Gods gemaakt was , de vreeze van den menfche , die 'er voorheene was

,

hadde veroorzaakt, als die in den zelven ingezet was : daar van zyn zy
dan ook verfchrikt geworden , en hebben het werk heel vaardig afge-
daan.

Uyt
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Uyt eenen anderen Brief van hem. ibidem, pag. 409.

HY is goed , op wiens vertrouwen de openbaaringe van den Zoo-
ne is gefchied } en door den zelven alleen kan het herte reyn wer-

den j zoo dat alle de booze Geeften t'eenemaal uyt het herte wer-

den weg gedreeven. Want de veelerhande Geeften , die in het zelve

woonen, laaten het nooit niet t'eenemaal reyn en zuyver werden. Een
ieder nu der geeften volbrengt zyn eyge werken , daar door, dat hy de
onbehoorlyke begeerlykheeden , op meenigerhande wyzen , aanzet.

En het herte fchynt wel als eene herberge te zyn , die dikmaals

doorboort , doorgraaven , en met vuyligheyd aangevult werd , door

dien de gaften , die daar koomen te huys leggen , heel flegt aldaar

gewoon zyn huys te houden , en die plaatze geenzins te verfchoo-

nen , als aan een vreemde toebehoorende. Zoo dat , zoo lange als

het herte niet wel verzorgt is , zoo is en blyft het onrein , en eene

wooninge van veelerhande booze Geeften. Maar , zoo wanneer de al-

leen goede Vader het herte komt te bezoeken, zoo werd het daar door

t'eenemaal gcheiligt, en met deflelfs licht als doorloutert , en op zulk

eene wyze werd de geene , die een herte heeft dat zoo van binnen ge-

fteld is, zaalig, door dien God het als dan wel voor allerhande ongeval

inwendig zal bewaaren.

Noch in een andere Brief, itft derde Bock, pag. 451.

JEfus verdroeg alles , onthielt zich van alle kwaad , en werkte alzoo

de Godheid uyt. Hy at en dronk eigentlyk , maar hy gaf de fpyze

niet weeder van zich. Zoo uyttermaate grooten kragt van onthoudinge

hadde hy, dat de fpyze zelfs in hem niet verteerd wierd , door dien hy
zelfs geene verderffenifle altoos in zig hadde. Om die reede verkiezen

wy ook ter liefde van onzen Heere, en om des welftands wille, de ont-

houdinge, waardoor wy den Tempel des Geefts koomen te heiligen.

Want het is goed voor ons, dat wy, om het Kooningryke der Heeme-
len, ons zelfs van allerleye welluften onthouden , en die t'eenemaal af-

znyden , om ons geweeten daar door te reinigen van alle doode werken,

om den leevendigen God alleen te dienen.

De beginzelen der Valentiniaanen , beneevens haar c_yEones of Eeu-

wen , zal men nu zoo heel licht niet konnen nafpeuren , by aldien

men die niet eens , op eene ordentlyke wyze , in een Tafel komt voor

te ftellen. En nademaal het zelve , na Era/mus , in zyne Editie van

Irenaus, nu reeds al van Jacobus Pamelius is gedaan , in zyne Aanteeke-

ningen over het Boek van 'Tertnllianus , teegen de Valentiniaanen , alwaar

hy deeze <^/Eones of Eeuwen , in haare orde vertoont , zoo zal ik die

nu hier ter plaatze ook ter needer ftellen , zoo als ze aldaar , pag. j 1 1 . enz.

te vinden zyn. In welke Taafel dan ook met eene denaamen en ordenin-

gen na malkanderen zyn aangeweezen, zoo als ze in de daar by gezette

Oudvaders insgelyks te vinden zyn.

K k k k k 1 Gene-
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Generalia Nomina , ad produ&ionem , conjugia , &
numerum ./Eonum pertinentia.

ex c. 7. 8. 12. 23. 30. & 31. Lib. adv. Valent.

dat is

:

Algemeene Naamen , tot de voortbrenginge , te zaa-

menvoeginge , en het getal der Eeuwen

gehoorende.

Getrokken uyt de 7. 8. 1 2 . 2 3. 30. en 3 1 . Hoofdfinkken , van

het Boek van Tertullianus , teegen de Valentiniaanen.

yEoii, Tertnll. Ircn. *!«», Epiph. Saculum, Int. Epiph. Eeuwe.
/Eones. cuans. Sacula. Eeuwen.
Syzygta. av^u^'a. Conjvgatio. Copilatio. Te-zamen-voeginge.

Nymphon. wixQav. Nuptiarum domus. Thalamtts. Hetbruylofts-huys.

Probole. tc^oX)). Emijji

o

, Tertuil. Uytzendinge.

Ogdoas. lyl'rjjt,. Ocionarius, Tertull. Ocionatio, Iren. Het acht-tal.

Tetrasj Tert. Iren. ih^cLs , Epiph. Oriaternarms , Int. Epiph. Qua-
drtga , Tertull. Quaternatio , Iren. Het vier- tal, Vier-voud, of

Viervoudigheyd.
Decas. <Tïx.a5. Denarius. Het Tien-tal.

Dodecas. h>hy.<i;. P>uodenarius. Het Twaalf-tal.

Triacontas. n?«ax.ov]a$. Tricenarius. Het Dertig-tal.

Ectroma. êx.^^*. Partus abortivus. De ontydige Baaringe.

XXX. ^onum Nomina. 4»#; Naamen der

Eeuwen.

Ogdoas , yë# Quadrïga duplex JEonum. c. 7. dat is : ƒ/#

dubbelde viervoud der Eeuwen , »)tf />?ƒ zeevende

Hoofd/luk.

[Bythos, Tert. Iren. #u^©«, Epiph. Profundum , Inter. Epiph. De
Diepte.

^Eon telios. cricèv tsAr©*. Saculum perfeetum. c_sEon perfe5ius. Iren.

De volmaakte Eeuwe.
jArche. n 7%x*- Imtinm, Iren. Principium. Het Begin.

J
Froarche. 'S^ap%»i, Iren. Prior principio. Dat voor het begin is.

SPropator. rzs^Tm.m^, Epiph. Primas, Immenfus Pater. Tert. De
j eerfte en oriafmeetelyke Vader.
,• Pater. wu]>ig. Pater. De Vader.
Pater panton. tfcLlïiz nrönay. Pater omnium. De Vader aller dingen.

Proon. rts&w. Praexijtens. §hti antifuit. Iren. De vooraf Wee-
zendlyk zynde.

Autopator , Epiph. avrowATop. lp>fe perfe Pater. Die Vader is door
zich zelfs.

Anarchos. ayagpc©". Carcns principio. Die geen begin heeft.

{Kiza, Epiph. pi£*. Radix. De Wortel. 2.
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fSige. Tert.Iren. <7i>*), Epiph. Silcntmm. Interp. Epiph. De Stilte.

'Enncea. faout. lntelligentia.Cogitatio. Het verftand ofde gedachte
2

' jCharis. ^W- Gratia. De Genaade.

(Mater. w%p. Mater. De Moeder.

fNus. vSs. Mens. De Geeft.

j
Monogenes. ix-owyint. Unigenitus, De Eeniggeboorene.

jProtogenes. Tert. ^^o^rycni. Prior genitus^l. ert. De Eerftgeboorene.
3j Pater, Tcrt. Iren. itó\*,%. Tater. De Vader.

I
Arche ton panton. "&X* rfyf -&dhen. Initium omnium. Het beginzel

^ van alle dingen.

4. Alethia. kXyiJna.. Ventas. De Waarheid.

5 . Logos , Iren. Aóy©". Sermo. Tert. Verbum. Het Woord , of de

Reede.

6. Zoe. Tcrtnll.Iren. £ó»?. Vita y Tert. Het Leeven.

7. Anthropos, hen. a^atf®». Homo. De Menfch.
8. Ecclefia, Tert.Iren. cv.x.\r

t
aia.. Ecclefia> Tertull. Iren. De Gemeente.

Decas Mon , c. 8. dat is : Eet Tien-tal der Eeuwen ,

uit het acht/Ie Hoofd/luk.

9. Bythios , 7Vrf. Iren. /3u^-i@», Epiph. Profnndtis, Epiph. Int. De Diepte,

10. Alixis. pfys. Mixtio. De Vermenginge.

11. Ageratos. ó.yi&l®'. Nonfenefcens. De niet oud werdende.

12. Henofis. 'tmms. Unio. De Verceniginge.

13. Autophyes. aiïtgtyvk. Per fe naturalis. De door zig zelfs Natuurlyke.

14. Hedone. >kW Volnptas. De Welluft.

15. Akinetos. ów/Wil©*. Immobilis. De Onbeweegelyke.

.Syncrafis, Tertull. <róyx&uns. Commixtio. De te-zaamen-menginge.

ió^Homofyncraiis, Iren. c(j.otocvyx.&t.cis. Similismixtio. De eevengelyke

l Vermenginge.

17. Monogenes. novoyins. Unigenitus. De Eenig-geboorene.

18. Macaria. M^cdia- lort unata, Tert. Felicitas, Int. Iren. De Gelukki-

ge , of het Geluk.

Dodecas JEonum , eodemcap.%. dat is: Het Twaalf-tal der

Eeuwen , »/V /;?ƒ zi/w achtfte Hoofdjltik.

19. Paracletus, Tert.Iren. ©^'xx>l1@,', Epiph. Paradetus^ Int. Epiph.

De Troofter.

20. Piftis. -Trreis. F/iw. Het Geloove.

21. Patricos. -7ral^xis. Paternns. De Vaderlyke.

22. Elpis. iXwnf. Spcs. De E]oope.

23. Metricos. iayHsjlxos. Maternus. De Moederlyke.

24. Agape. d.ya.irw. Caritas. De Liefde.

$ Amos. alv@*. LtfW. Het Lof.
' c Ainus , Epiph. kwSi. Semper mens. De Eeuwige Geeft.

, c Synefis. aüims. Intelligentia. De Verftaanelykheid.

|Phronefis, £////<?. <pgóvjjcris , Bill. Prudentia ,Bill. De Voorzigtigheid

27. Ecclefiafticus. 6xx.An3-iot.71x.oj. Ecclejïa/tictts. Ecclejïaflicus.

28. Macariotcs. (i&x.o.&qtïis. Beatittido. De Zaaligheid.

Kkkkk 3 29-

<-
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fTeletus. Philetus. »n\*)&. <piX»j]ós. Perfetfus , Amabilts. Tertull. De
\ Volmaakte of Beminnelyke.

a9
^Theletus. Bi^üas, Iren. Föhntas, Int. Epiph. Fbluntarius, later.

( Theod. De Wille of Gewillige.

30. Sophia. £o(J>lct. Sapientia. De Wysheyd.

Cuftodis TIeromatis ex Bytho folo producli nomina, cap. 9. & 10.

dat is : De Naamen van den bewaarder der Vervullinge , die

uit den ^Afgrond alleen is voortgebragt , uit het neegende

en tiende Hoofdftuk.

Horos, Tertull. Iren. eg©-, Epiph. Terminus, Interpr. Epiph. Het

uyt-eynde.

Stauros. <px.vpk. Crux, Tertull. Het Kruys.

Lytrotes. XulgaTw. Redemptor. De Verlofler.

Carpiftes. xap-Tnyjjj. Tradutfor. De Overzetter.

Metagogeus. (Mtgcyoytus. Circumdutfor , Tertull. De Omleyder.

Horothetes. ó/xj^tw. Fmitor , feu Fmium defgnator. De Eindiger , of

aanwyzer der Einden.

EcJromatis, five abortivi foetus nomina , c. 9. 14. é" 21. dat is:

-D? Naamen der Ontydige Vrucht , uit het c/
e
. i/f\ en

2 i
a
\ Hoofdftuk.

Enthymefis } Tertull. Iren. ctQufiwu, Epiph. Animatio, Tertull. Cogita-

tio, Int. Epiph. De bezieliginge of gedachte.

Achamoth , Tertull. Iren. a^a^èf), Epiph. Achamoth , Interpr. Epiph.

Achamoth.

Sophia. (oqU. Sapientia. De ÏVysheid.

Ogdoas. oyfocts. Ottonarius. Het Acht-tal.

Ge. * yü. Terra. De Aarde.

Mater. (ifap. Mater. De Moeder.
Pneuma hagion. TmCpc ayiov. Spiritus SanBus. De Heilige Geeft.

Hierufalem , Iren. UpmraK^ft. Hierufalem. Het Heilige Jerufalem.

Kyrios. x,^^. Dominus. De Heere.

Novorum ex primo 3fonogene duorum Monum nomina , c . 1 r

.

dat is : De Naamen der Nieuwe twee Eeuwen , uit de Eenig-

geboorene ,
getrokken uit het elfde Hoofdftuk.

ChriRus,Tert.Iren. Xg/qk, Epiph. Chrifins , Inter. Epiph. Chrifius.

Pneuma hagion. irmptk aiym. Spiritus SanBus. De Heilige Geeft.

JEonis ex omnibus JEonibus concinnatis nomina , c . 1 2 . dat is : De
Naamen der Eeuwe , die uit alle Eeuwen is te zaamen ge/lelt ,

uit het tivaalfde Hoofdftuk.

JehiSyTert.Iren. VS* Jefus, Interp. Epiph. Jefus.
Soter. Qariip. Salvator. De Zaaligmaaker.
Chriftus. xcAïós. Chrijtos. Chnjius,

Lo-
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Logos. AÓ7©". Verbum. Het Woord.
Paracletus. TTa^'x^T©-. Paracletus. De Troofter.

Problema, hen. aso(6?oi/xaL. Problema. Het Verfchil.

Angclorum ex iisdem produclorum nomina , eodem c. 12. dat is:

jD<? Naamen der Engelen , & #tf i/?£Zf #//? 2y» voortge-

hoornen , »/V /;^ 2e/w twaalfde Hoofd/luk.

AngelïiTert.Iren. ayyiXoi, Epiph. Angelit Inter. Epiph. DeEngelen.
Doryphori , Epiph. <5o/>u(J)ópoi. Satellites. De Trawanten.

Trimtds generum ex ^Achamoth nomina, c. 17. ér 18. dat is:

Naamen van de Drieheid der ge/lachten uyt Achamoth

,

uit het \f\ en i8
de

. Hoofd/luk.

Hylicum', 7ré». vXuóv, Epiph. Materiale, Tertull. Het Stoftelyke.

Pfychicum. -^ü^ix-óv. Animale. Het Dierelyke.

Pneumaticum. rtHVfta.'kx.cv. Spiritale. Het Geeftelyke.

Demiurgi ex Achamoth & animali fubftantia nomina, £.18. 10.

C^ 20. dat is : Naamen des Werkmeeftevs , uit Achamoth en

de Dierelyke Zelfflandigheid, uit het ib
de

. ic/
e
. en

2o
fte

. Hoofdfluk.

Demiurgus, Tertull. hen. hpixpyos , Epiph. Opifex, Int. Epiph. De
Werkmeefter.

Metropator. (x.yrpa'xd.'mp. Mater & Pater. De Moeder en Vader.

Apator. d'Ttcl-rup. Stne Patre. Zonder Vader.

Pater. ita.TY,p. Pater. Vader.

Bafileus. /WiAeuj. Rex. Kooning.

Hebdomas. é|3jota's- Septcnarius. Het zeeven-tal.

Archangelus, Tert. s^ayyêA©*, Tertull. Archangelus y Tertull. Aarts-

Engel.

Angelus , Iren. a.yyt\<&. Angelus > Int. Epiph. Engel.

Pantocrator, Epiph. -Trety^jc^TOp. Omnipotens. Almachtige.

Ctiftes. xkqys. Creator. Schepper.

Chrifti Filii Demiurgi nomina , c.ï6.&ij. dat is: Naamen
van Chriflus , Zoon van de Werkmeefter , uit het 26. en

2 7
ft

\ Hoofdjluk'.

Chriftus, Tertull. hen. X&i<?ój, Epiph. Chriftus, Int. Epiph. Chriflus.

Jefus , Epiph. Jmvs- Jefos - Jefas-

Soter. Qötji'p- Salvator. Zaaligmaaker.

Phos. <Pw. Lux. Licht.

Logos. Aóy@*. Verbum. Woord.
Nus. vïf. Mens. Geeft.

Artium

,
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Artium ,
quibus finguli ^ones collocati funt , nomina.

c. 2 3 . 24. & 2 5. dat is : Naamen der Kunften,in welke

een iegelyke der Eeuwen geftclt zyn , uit het

23. 24. en 25. Hoofdftuk.

Tricenarii aliorumque aliquot JEonum fedis nomina, dat is

:

Naamen van het Dertig-tal, en den zeetel van eenige

andere Eeuwen.
*

Pleroma , Tertttll. Iren. -arX^a^n, Epiph. Univerfitas , TertulL Plenitu-

^0, Tert. Iren. Complementnm , Int. Epiph. Heel-Alheid , Volheid,

en Vervullinge.

Achamoth focus, dat is : Tlaatze van Achamoth.

Cenoma ,Iren. jcéyayca, Epiph. Vacuüm, Iren. Tertull. Het ydele of
Leedige.

Mefotetos topos , Epiph. ^effÓTTi]®* tdV®-. Löf//j ^ /?eg/0 medietatis.

De Plaats, en het Geweft van het Midden.

Tabulatum medium , fecundum , Tertull.

Demiurgi heus fuperfeptemplici ccelo. dat is : /)? plaatze des

Werkmeejlers , booven den zeevenvoudigen Heemel.

Sabbatum , Tert. Iren. Có.lZ&a.fgi , Epiph. Sabbatum , Int. Epiph. De
Sabbath.

Solium Demiurgi , Tert.

Topos ouranios , Epiph. ró&& %éw@" , Epiph. Subcwlefiis locus , Tert.
Iren. De Onderheemeliche plaatze.

Diaboli & hominis locus. dat is: De plaats des Duivels ,

en van den JMenJche.

Kofmos, Tert. xq<tix@* , Epiph. Mundus^Tert.lren. DeWeereld.

Creaturarum a Demiurgo & Achamoth conditarum no-
mina , c. 20. 2 2. & 25. *fo* « : Naamen der Schepze-

len , die van den Werkmeefter en Achamoth ge-

fchaapen zyn , uit het 20, 2 2,en 2 5.Hoofdftuk.

Spiritualium. dat is : Geeflelyhe Schepzelen.

Hebdomas ouranón , Epiph. lQo(iï: v&iw.
{
- Calorum feptemplexfcena ,

Tertull. Ccehrumfeptenarius , Iren. De zeevenvoudige befchou-
winge der Heemelen. en, Het zeeven-tal der Heemeien.

Ourani, £/>//>£. %wi, Epiph. Coeli, Tert. Iren. De Heemelen.

An-



HISTORIE der KERKEN en KETTEREN. 817

Angeli. lyyiXoi. Angeli, Int.Epiph. De Engelen.
rParadifus. ©^W©*. Paradijus. Het Paradys.

< Angelus. &yyï\@*. Angelus. De Engel.
' Ar ch'angelus quartus ,Tert. De vierde Aarts-Engel.

fDiabolus, 7>r/. ir*». SiojSoX®*, Epiph. Diabolus , Int. Epiph. De
) Duyvel.

.Cofmocrator. xoa^oy.^.^. Mundi Dominus. Mundi tenens , Tertull.

t De Heere of Machtige des Weerelds.

Dajmonia. Scu.fx.onct. D^emonia. De Geeften.

Pneumatica ponerias. Trvél/^a&x.tt ^oiojeJas. Spiritalia nequitia , Tertull.

Iren. De Geeftelyke der boosheid.

Materialium. dat is : Stoffelyke Schepzelen.

Hyle, Epiph. Sa», Epiph. Materia, Terr.Iren. De Stofte.

Cofmos , Tertull. xóa-fi®*. Mundus. De Weereld.
Stoichia, Epiph. ^i^éTa. Elementa. De Elemente

n

, of Hoofd-ftofTen

.

Pyr. Ttïif. Ignis. Het Vuur.
Aer. diip. Aer. De Lucht.
Hydor. v$&>p. Aqua. Het Waater.
Ge. yX. Terra. De Aarde.

Ammalium. dat is: Dierelyke Schepzelen.

Anthropos, Epiph. a-vfyaK©* > Epiph. //owo, Tert. Iren. DeMenfch.
Zoa. £0*. Animantia. De leevende Dieren.

Trimtatis, five trtum generum hominis nomina, cap. 16. & 29.

dat is: Naamen der Drieheid, of van de driederleye zoorten

des Menfche, uit het 26. en 29. Hoofdftuk.

Choicus, Tertull. Epiph. ^oVx.05, Epiph. Terreus , Inter. Epiph. De
Aardfche Menfch.

Pfychicus. -^u^ixój. Animalis. De Dierelyke Menfch.
Pneumaticus. imvna.7tx.ls. Spiritualis , Tertull. Iren. De Geeftelyke

Menfch.

Alterius Bythi conjugis fecundnm quofdam nomen. c. 33. dat is:

De naam van den tweeden verknochten Afgrond, volgens de

ftellinge van zommige, uit het 33. Hoofdftuk.

Thelefisjire». Yitoms, Epiph. Voluntas, Tert. De Wille.

Ogdoadis alteriusfeeundum quofdam Bytho anterioris nomina , c. 3 $

.

dat is: Naamen van het andere Acht-tal, dat , volgens de ftel-

linge van zommige , voor den ^Afgrond komt > »/f het

3$. Hoofdftuk.

Proarche, Tert. Iren. <aoa.£x*> Epiph. Fnor PrincipiOy Int. Epiph.

Die voor het beginzel zelve is.

I.Deel. Lllll Anen-
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Anennoetos. *wwm»I©*. Ineogitabdis. De onbedenkelyke.

Arrhetos. *#ji1©*- lnenambilis. Arcanus. De onuytfpreekelyke ofver-

borgene.

Ao ratos. dl&.1(&. Invijïbilts, De onzichtbaare.

Arche. Sfoi Princtpivm. Het beginzel.

Acataleptos. cuoa& Khttt©*. Incomprehenjïbiüs. De onbevattelyke

AnonoQiaftos. «W/ao^©-. Innommatus. De onnoembaare.

Agennetos. dyiml®*- Ingemtits. De ongefchaapene.

Tetradis JEonum , #//<?* alïï omnium Èonumparen' esfachmt > no-

mina c. 37. dat is : Naa?nen van het Vier-tal der Eeuwen , uit

welke eenige den oorfprong van alle Eeuwen maaken

,

uit het 37. Hoofdftuk.

Monotes, Tert. Iren. /Mnins. Smgularitas , Tert. De byzonderheid.

Henotes. évó-wis Uniias. De Eenheid.

Monas. ixóms. Solitas. De Alleenheid.

Hen. "ii. Uïtio. De Vereeniginge.

i 11.

Het Overblyfzel eenes Briefs , van

<$Vtariichtfus.

HEt zal onzes achtens hier ter plaatzc niet kwaalyk te pafte koomen ,

dat \vy tot verklaaringe van 't geene \vy in ons derde boek , hoofdft. VIL
§.31. enz. ter needer geftelt hebben , het overblyfzel eenes Briefs van

Manicbaus , alhier laaten invloeijen , nademaal men dog uyt de eygene

woorden van zulke luyden zelve, haare rechte meemnge en oogmerk wel
het befte en grondigfte kan leeren verdaan en gewaar werden : te meerder
nog, door dien men volgens den klaaren inhoud van onzeHiftorie zelve,

allenthalven zoo veele onregte of valfche beschuldigingen teegen deeze
menfchen gewaar werd. Dit kan men uytvoenglyk zien, by Auguftinus ,

in zyn Boek, teegen de Zendbriefvan Manichans , op het achtfle hoofdftuk,

en de volgende, Tom. Vi. Edit. Lugd. pag. 42. enz. Deeze Brief beginc

dan als volgt.

ManichauSj een Apofteljefu Chrifii, door de Voorzienigheid van
God den Vader.

Dit zyn de heylzaame woorden uyt de eeuwige en leevendige wei-
bron zelve. Al wie dezelve zal koomen te hooren, te gelooven, en te

onderhouden , die zal de doodgeenzins onderworpen zyn, maar hy zal het
eeuwige en heerelyke leeven hebben en genieten. Want die geene zal on-
twyffelbaar zaalig te achten zyn , welke deeze Goddelyke erkentenifie

waarelyk wel heeft verkreegen, als door welke hy bevryt zynde, altoos
in het eeuwige leeven zal konnen blyven.

De vreede van den onzigrbaaren God , en de kennifie der waarheyd,
zyn met de heylige en lieffte broederen , welke aan de heemelfche geboo-
den gelooven , en die dienen. De regterhand des ligts bewaare u , en
verlofle u van allen aanftoot des boozen , en van de ftnkken deezes wee-
relds.

Beminde broeder
, gy hebt nu al gehoort , daar gy my van hebt

laaten weeten , naamentlyk , dat gy van de geboorte van Adam en

Eva
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Eva wildet weeten,of zy door het woord gefchaapen, ofuyt een lichaam
voort geteek geworden zyn. U zal naar behooren geantwoord werden. De-
wyle daar van in allerhande fchriften en berichten , van veele opverfchei-
dene wyzen gefchreeven is. Daarom is ook de waarheyd deezer zaake>
zoo als zy aan zig zelven is, aan alle volkeren by na onbekend , en ook
zelfs aan alle de geene, die lang daar over getwift hebben. Want wanneer
het hen gegeeven was , om de regte ooriprong van Adam en Eva regc

te kennen, zoo zouden zy nooit, de vergankelykheid en den dood onder-
worpen geweeft zyn. Maar het is nootwendig te vooren nog meer te ge-
denken, dat wy buyten alle twyrfel en wankeling , tot deeze geheyme-
nis konnen geraaken. Derhalven zoo verneemt nu eerft , wat voor de
fcheppinge des weerelds geweeft is , en hoe de ftryd is toegegaan , op dat

gy den aart van het ligt en de duyfternis ter deege kond onderfcheyden.

Want deeze zyn in 't begin twee onderfcheydene weezens geweeft : het

ryk des ligts hadde God de Vader in , die in zynen heyligen oorfprong

,

eeuwig, in zyn kragt heerlyk, in zyn natuur zelfs waaragtig,en in zyne
eygene eeuwigheyd, vol vreugde is, en die altyd de wysheyd en het ge-

voelen der leevens by zig behoud. Door de welke hy ook de twaalf dee-

len zynes ligts vat , naamentlyk 5 de overvloedige rykdommen van zyn
eygeryk. In een iegelyk van deeze deelenzyn veele duyzend ontallykeen

onmeetelyke fchatten verborgen. Maar de Vader zelfs, die in zyn lof de
allerhoogfte , en in zyne grootheyd onbegrypelyk is, heeft alle die zaa-

lige en heerlyke eeuwigheeden (Jecnla) by zig, daar van men nog het ge-

tal, nogde uitgeftrektheid nooit doorgronden kan, met welke deeze hey-

lige en glorie-waardigfte Vader leeft. Daar hy in zyne heerlyke ryken,
niets behoeftigs of zwaks ingeftelt heeft. Want zyne allerheerlykfte ry-

ken zyn op een ligte en zaalige aarde gegrond , op dat zy door niets al-

toos ooit nog bewoogen nog gefchud zouden konnen werden.

Neevens dit deel van deeze ligte en heylige aarde, was 'er ook de aar-

de der duyfternifle (of de duyftere weereld) van een diepe en onmeetelyke
groote, daarvierigelichaamen inwoonen, naamentlyk, de giftige geflag-

ten
; van daar kwaamen oneyndelyke duyfterniflen met haare eygene ge-

boortelingen, die daar uyt voortfprooten , en die in haare natuure, niet

genoeg gekent zulten werden. Hier booven waaren vuyle en modderi-

ge wateren , met haare inwoonders , waar in inwendig grouwelyke win-

den met haare Vorften en ftichters waaren. Nog was 'er een vierig en
verderffelyk landfchap met haare Vorften en volkeren. Inwendig was 'er

insgelyks een volk , vol van duyfternis en damp, waar in de grouwely-

ke Vorft en heerfchappy-voerder van allen woont, die ontallyke Vorften

rontom zig heeft, van welke alle hy zelfs de ziele en regte oorfprongis>

en dit zyn dan de vyf natuuren der giftige aarde.

§. ut

Een gefchrift van een Manicheeër aan

oAuguftïnus.

Hier na vind men ook in het gemelde Boek van Auguftinüs , eehe

t'zaamenfpraake van hem met Fortunatus , een MamchaerPriefteri

waar uyt wy nu deflelfs woorden maar alleen zullen uyttrekken en ver-

taaien , door dien het antwoord hier op al te wydloopig mocht vallen.

Deeze Manichaer fpreekt dan aldus: p. 59. Scfeqq. Het is ook onze bely-

Ll 111 2 denisi



820 NAADER VERKLA ARINGE over de

dems , dat God onflerffelyk is ,'dat hy een licht , ontoegankelyk , onbegrypelyk en

ronder eemge de alderminfte lydelykheid is : Dat hy in een eeuwig en eige

licht woont, dat hy niets verderjfelyks altoos voortbrengt , noch de duyfler-

nis , noch booze Geeflen, noch de Satan , en dat'er nietsJlrydigs in zyn ryk

ooit gevonden kan werden. Hy heeft ook een Zaaligmaaker gezonden , du
hem gelyk is, het Woord, dat van het begin des weerelds afgebooren is -, als

dat de weereld maakte, het welke, na de fcheppwge der weereld , onder de

menfchen gekoomen is, en voor zich waardige bieten tot zyne heilige willen

uytverkooren heeft , die door zyne heemeljche gebooden , geheihgt , en ook

door hetgeloove en de kenni/Je van heemeljche dingen, toebereyd zyn. Door
zyn aanvoeringe nu zullen deeze zielen weederom tot het Ryke Gods koo-

men, uyt krachte van zyne belofte, daar hy zegt: Ik ben de weg, de waar-

heid en de deure, en, Niemand kan toe den Vader komen, als doormy,

Joh. XIV. 6. Deeze dingen gelooven wy , door dien de zielen anders ge-

jchaapen zyn, dat is , op geen andere wyze tot het Ryke Gods weederkeeren

konnen , by altken ze hem, als de waarheid , de weg en de deure niet gevon-

den hebben: Wie my gezien heeft, die heeft ook mynen Vader gezien;

en, Wie aan my gelooft, die zal den dood niet fmaaken in der eenwig-

heyd. Joh. XIV 9. V. 24. Maar hy zal van de jdood ten leeven over-

gaan, en in 't oordeel niet koomen. Deeze dingen" gelooven wy , en dit is

de grond van ons geloove , dat wy uyt alle de krachten onzes gemoeds , zyne
booden gehoorzaameu , en een geloove aan den Drie-eemgen God navolgen,

naamelyk , aan den Vader , de Zoone , en den Heiligen Geeft.

Wy gelooven verder, wat ons de zaalige Apoftel Paulus leert , Philipp.

II. 5. Zoo houden wy mi ook eeven dit geduung in ons gemoed, wat van
Chriftus is gezegt , welke, daar hy m eene Goddelyke gejlalte was, echter

tot den dood toe onderdaamg wierd , waar meede hy dan de gelykheid van
onze zielen aanwees. En gelyk als hy aan zich zelfs de gelykheid van
den dood aangeweezen heeft , en dat hy van den Vader, midden uit den
dooden, weeder opgewekt is , eeven alzoo gelooven wy ook, dat het met on-

ze zielen gefchiedeu zal , en dat wy door hem, ven dtez.en.dood bevryd

konnen werden. Welke dood , ofvan God verre af is , of wanneer hy God
eigen is , zoo houd alsdan zyne barmhertigheid op, enJe naam dts verloffers,

ja de verlojfinge zelfs , want alzoo heef de Apoftel gezegt , dat wy van
onze zielen zoo veel zullen houden , als Chriftus daar af heeft ge-
tv.ygt. Wanneer nu Chriftus m zyn Uden en dood is geweefl , zod zyn wy
het ook met hem geweeji. Wanneer hy na den wille des Vaders daar m ge-

koomen is , zoo is het ook van ons waar.

Maar daar werd van ons gevraagt , of de ziele van God zy of met , het

welk wy bekennen , en bewyzen het ook , uit de toekomjle des verloffers , uit.

zyne heilige openbaaringe , en uit zyne verkiezivgt , om dat hy zig over de
z»elen ontfermt , en om dat'er van de zielen gezegt werd, dat zy naar zyn
welgevallen gekoomen zyn, op dat hy haar van den dood zoude verloffcn,m

de eeuwige heerlykheid invoeren, en tot den Vader weederbrengen. Wat zegt

gy dog, Auguftine, van de ziele , of zy van God is of met , gy loochent,

dat de ziele uit Gods weezen is , en geeue lydelykheid altoos onde? worpen.
Ik hebbe niet gezegt , dat de ziele God gelyk zoude zyn , maar om datgy ge-

zegt hebt , dat de ziele gemaakt werd, en niet buiten God is ,zoo vraage ik

dan, van waar God het weezen der ziele afgtnoomen heeft. En als hem
Aitgiifiinus geantwoord hadde, God, als almachtig, hadde ze uyt mets

gemaakt, zoo antwoord hy verder aldus : wanneer alles uyt Gods bevel

beftaat , zoo koomen de fchepzelen onder zig. wel. over. een, maar z-y zyn dog

onder malkanderm ongclyk, en daarom is het zieker , dat ze met een en het

zelve
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zelve weezen zyn , alhoewel zy op het zelve bevel , tot eenerleye geJlaU

te en t'zaamenzettwge van deeze weereld gekoomen zyn. Het is uyt dezaa-

ken zelfs openbaar , door dien duyjlerms en licht , loogen en waarheyd, dood
en leeven, lyfen zul, aan malkanderen mets gelyks hebben , en diergelyke

zaaken meer , en alles wat volgens zynen aart en naam , van malkanderen

onderfcheyden is; en met reeden heeft onze Heere gezegd , De boom , dien

myn Heemelfche Vader niet geplant heeft , zal uytgeroeit en in 't vuur
geworpen werden , dewyl hy geen goede vrugten voortbrengt. Matth.

xv. 1 3 . En dat 'er ook ingewortelde boomen zyn. Daarom is het nyt den

aart der dingen zelve gewis , dat 'er in deeze weereld twee zelfjïandige

weezens zyn , die nyt haar eyge aart en naam beflaan : waar van het eene

tydelijk , en het andere eeuwig is , het welke ook den Almachtiger, Vader

toebehoort.

God lyd mets kwaads, maar hy komt het voor, en zulks wel door zyne

groot e kragt en voorweeteuheid. Men kan ook met loochenen , dat het kwaa-
de buy'ten God is : Daar men ook uyt de gebooden zelfs bewyzen kan , wat
buyien zyne wil gefchied. Alwaar geen flrydigheid is, daar geld ook geen

gebod : en de vrye magt om te leeven werd niet verdeelt , waar geen val is

naar des Apoftels Jtellinge. Ephef. 11. 1. 6c feq". 14.. &c feq.

Wanneer nu hier de Apoftel gezegt hadde, dat wy kinderen des toorns

waaren na de ziele , zo zoude zy naar zyne uytfpraake van God afgezonden
zyn. Maar wanneer 'er alleen van den geenen gezegt werd , naar welken de

Apoftel, als Abrahams zoou de wet onderworpen was , zoo is het gewis

,

dat hy zulks lichaamelyk verftaan heeft, dat wy kinderen des toorns zynge-

weeji , gelyk als alle de andere. Maar van 't weezen der ziele getuygt hy ,

dat ze uyt God is , en dat de ziele met God met anders verzoent kan wer-
den, als alleen door haar Meejler$ welke Chriftus is. Went als de vyand-

fchap daar by kwam , zoo fcheen de ziele Gods onwaardig te zyn. Maar
wy bekennen , dat zy nogtans van den almagtigen God gezo?iden en omftaan
is , om zvnen wille te betuygen. Gelyk als wy ook van den Znaltgmaaker

Chriftus ge'ooven, dat hy van den Heemel is afgekoomen , en den wille des

Vaders heeft vervult. Welke wille des Vaders deeze was , dat hy onze zie-

len van deeze vyandfehap verlojle , dewyle hy de Vyandfchap ombragt.

Was dan deeze God niet teegen geweefl , zoo heete het ook geen vyandfchap,,

dewyle aldaar eemgheid was , en ook geen doodwge , om dat het leeven al-

daar was.

Zoo zegge tk dan, dat 'er twee zelfjïandige weezens geweefl zyn; in het

weezen des lichts was God , gelyk als 'er gezegt is , de onjlerfelyke , maar
daar is ook eene flrydige natuure of duyjlerms geweefl, naamentlyk dte , wel-

ke ook door de kragt Gods, nog heedensdaags overwonnen werd , en tot my-
ne weederbrenging is Chriftus de Zaaligmaaker uytgezonden , gelijk als de

Apoftel zegt.

. Gy zegt. , dat Chriftus naar het vleefch uyt den zaade Davids gebooren is,

door dien 'er van hem gezegt werd , dat hy nyt de Maagd is gebooren , en

dat hy als Gods zoon werd gépreezen. Want het kan met anders zijn,

als dat wat van den gee/l gebooren is, ook geeflis, en dat wat van het vleefch

gcjc-oren is , ook als vleefch erkent werd. Daar de uytfpraake van 't Euan-

gelium zelfs teegen Jlryd , wanneer 'er gezegt werd: Vleefch en bloed zul-

len het Rykc Gods met bezitten , noch het veranderlyke het onverander-

lyke.

Hier op nu herhaalt hy zyne meeninge aldus, p. 62. eb- feq.

„Dat de almachtige God niets kwaads altoos in zig zelve voortbrengt,

„en dat alles wat het zyne is, ook onveranderlyk blyft, als 't welke uyt

Lllll 3 „een
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„een onbefchaadelyke bron ontfprooten en gebooren is : dat hier teegen

„het overige teegenftrydige, dat in de weereld is , niet uyt God voort-

„ komt , nog ook aan hem als den Opperheer deezes weerelds gehoorzaam

3, is geweeft, dit nu hebben wy gelooft , hoe naamentlyk het booze van

„God verre af is. Van het zelfftandige weezen hebbe ikgezegt>datGod
3, alleen een oorfprong van het goede, maar een wreeker van het kwaade

j,isj nademaal het kwaade geenzins uyt hem is. Daarom geloove ik ook

„ met reede , dat God het booze ftraft , dewyle het uyt hem niet is.

3, Want by aldien het uyt hem was, zoo zoude hy , of zelfs vryheid tot

jj zondigen geeven , en wanneer men zegt , God heeft aan my een vrye

}i wil verleent, zoo zoude hy reeds in myne zonde meede moeten ver-

3, willigen, doordien hy dan een oorzaak daar van was, of hy zoude zelfs

33 niet geweeten gehad hebben , dat ik nog zondigen zoude , door dien

„hy my niet zoo, gelyk als het hem pafte, gefehaapen hadde. Dit heb-

,, be ik nu voorgedraagen , en ik vraage , of God het kwaad ingeftek

,3heeft, of niet ? En of hy ook het eynde van 't kwaad beftemt heeft l

33 Want uyt die dingen is het openbaar , en het Euangelium leert ons

3, ook j dat al wat van hem als den Schepper gemaakt is , voor zoo veel

3, als het van hem gefehaapen en gebooren is, onverderrïelyk is. Ikheb-

3,be nu van de zelfftandigheeden zelfs gefprooken , en geenzins van de

zonde, die in ons is. Want wanneer dit geen oorfprong in ons hadde,

, dat wy dagten kwaad te doen , zoo zouden wy tot geene zonden
altoos aangedreeven werden : maar door dien wy teegen onzen wille

33 zondigen , en van het teegenftrydige en vyandlyke weezen daar toe

3, aangedreeven werden , zoo volgen wy de kennifle der zaaken na. Door
„deeze kennifle nu werd de ziele indachtig gemaakt , en in haare voo-

3,rige gedagtenis gebragt , en zy ziet, van waar zy haaren oorfprong

„heeft. In wat voor een kwaad zy fteekt , door wat voor goed zy dat

,3 geene weeder kan verbeeteren , wat zy teegen haaren wille gezondigt

33 heeft 3 door de veranderinge van haare zonden, in de ge.iaade van een

3,godzaalig leeven , op dat zy daar door vaardig mooge werden, om
„met God weederom te verzoenen, volgens de onderwyzinge van onzen

,3 Heyland zelfs , die ons leert het goede te doen , en 't kwaade te laaten.

3, Want ons is voorgelegt , dat de menfeh niet van weegen eenige andere

3, ftrydige natuur, maar vrywillig , of de gerechtigheid , of de zonde
„diend : dewyle hy anders zonder zonden was , en ook dezelve niet

„zoude dienen , wanneer 'er geen ftrydig geflagte voor handen was , en
„dat de ziel alleen maar in 't lichaam zoo heen leefd, als welke van God
3, naar uwe meeninge een vrye wille heeft.

„ Zoo zeggen wy nu, dat de ziele van een ftrydige natuur tot de zon*

,, den gedreeven werd : waar van gy dog maar alleen deezen wortel wilt

„toelaaten , dat in ons het booze is, daar doch openbaar is, hoe

„ dat ook buyten onze lichaamen zelfs alles noch boos in de weereld is.

„ Want ó&Apofiel heeft de begeerelykheyd de wortel van alle kwaad ge->

jjnoemd, 1 Tim. VI. 10. maar geenzins dat kwaad , het geene gy de
„wortel van alle kwaad noemd. Maar onder de begeerelykheyd werd
,3 niet eenerleye zaak verftaan, als of dit alleen de wortel van alle kwaad
„was, dat in onze lichaamen is: Daar het doch gewis is , dathetkwaa-
„de in ons van deflelfs booze eerfte Auteur'is, en dat deeze begeerelyk-

,,heyd maar is een klein deeltje daarvan, doch in geene deele de wortel

„zelfs van het kwaad, dat over al gevonden werd. Deezen wortel nu
33 heeft onze Heere zelfs de kwaade boom genoemt , die nooit goede
„vruchten voortbrengt, en die ook zyn Heemelfche Vader niet geplant

heeft.
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„heeft. Matth.VII.iJ. XF.it,. en die ook met recht uitgeroeit, en in

„'t vuur geworpen moet werden. Want dat gy zegt , de zonde moet
„aan de teegen ftrydige natuure toegefchreeven werden , zoo is dit zel-

„ve echter de natuure van het booze: en dat dit de zonde der ziele is ,

„wanneer zy volgens de vermaaninge van onzen Heiland , en deflelfs

„heylzaame leere, zig van de ftrydige en vyandlyke oorfprong wel af-

„fcheid , én zich tot reinder zaaken fchikt , anders kan zy onmoo-
„gelyk niet weeder tot haar eerfte weezen koomen. Want daar ftaat

„gefchreeven : Indien ik met gekoomen was. Joh. XV. 2. Hier uyt nu is

„het openbaar , dat ons de boete eerft ter deege na de toekomfte des
„Heilands is gegeeven, en na dezelve eerft de rechte kennifle der din-
„gen, waar door ook de ziele, als in een Goddelyke bron , vart haare

„ vuyligheid en de zonden, zoo wel van de weereld als van 't lichaam,
„daar de ziele zich in bevind , afgewaflchen zynde , nu weeder voor
„het ryke Gods, daar zy van uytgegaan was, gefield werd. Want de
„ Apoftel heeft gezegt: Dat het bedenken des vleefchs vyandjehap teegens

„God is : want het onderwerpt zig de JVet Gods met : want het kan ook

„met. Rotn. VIII. 7. Uyt dit alles nu is het openbaar , dat de ziele,

„doof dat geene, dat de Wet niet onderworpen is , niet vrywillig zon-

„ digt, want op deeze plaats volgt : Het vleefch begeert teegen den Geeft,

„en de Geeft teegen het vleefch , alzoo dat gy niet doed het geene gy wilt.

„Gal. V. 17. En nochmaals zegt hy 1 Ik -zie een andere JVet. Rom. VII.

„23. Wie zal tny vèrloffen van het lichaam deezes doods ? zonder de ge-
„naade Gods, door Jefus Chriftus onzen Heere. Ons kan echter de zon-
„de toegereekent werden , alhoewel wy nu al door onze wille in die

j, booze natiuire niet gevallen zyn , op zulk eene wyze , gelyk als de

,, Heere öok tot zyne Difcipelen gezegt heeft : Ziet ik zende u alsJchaa-

„pen midden ónder de wolven. Matth. X. ió. Daar dan aan te merken is,

„dat de Heiland zyne lammeren of de difcipelen niet uit een vyandlyk
„gemoed onder de wolven zond, by aldien daar zulk een teegenftrydig

„weezen niet was , waar door hy van de gelykheid der wolven zulks

afleydde, als waar in hy ook zyne difcipelen gezonden hadde, opdat
de zielen tot haar eyge weezen weeder gebragt wierden , welke licht

midden onder de wolven bedroogen hadden konnen werden. Hier
„uyt is nu de ouderdom van onze.tyden openbaar , en ook van onze

„jaaren , welke wy by ons overleggen , dat naamentlyk de zielen noch
„voor de fcheppinge der weereld op deeze maniere teegens de ftrydige

„natuur gezonden zyn, op dat zy die door lyden onderdaanig maak-

„ ten,en de overwinninge aan God toegeéigent wierd. Want dezelve Apoftel

„heeft ook gezegd , dat de ftryd niet alleen teegen vleefch en bloed is,

„maar ook teegens de Vorften en geweldigen. Eph. VI. 12. Wanneer
„het nu alzoo van alle kanten kwaad en boosheid is , zoo is waarlykhet

„kwaad ook niet alleen in onze lichaamen, maar 'm de gantfche weereld,

„daar zig maar zielen onthouden , die onder deezen Heemel zweeven
„en ingewikkelt zyn.

„Alzoo is dit myne bekentenis, dat aan God niets heeft konnen fchaa-

„ den , en dat ons God alhier verordineert heeft. Maar dewyl dit u tee

„ gen is , zoo zegt my op wat wyze de zielen hier verfcheenen zyn , die

„nu onze God door zyn gebod , en door zyn eige Zoon verloflen wil?

„Deeze oorzaake dient men na te vorfchen , Waarom de zielen hier

„gekoomen zyn , en waarom God haar daar van wil verloflen , daar zy

„midden in het kwaade leeven. Daar word van ons gevraagt, wanneer

„het kwaade aan God niet fchaaden kan, waarom de zielen alhier ge-

zon-

3)

33
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„zonden werden, of hoe zy haar met deeze weereld vermengt hebben.

„'t Welk uyt des Jpofiels woorden openbaar is, daar hy zegt : Zal ook

„het maaksel tot die hem gemaakt heeft, zeggen, waarom hebt gy my al-

„zoo (remaakt. Rom. IX. 20. Wanneer men nu daar over twiften wilde,

„zoo moed men hem vraagen , waarom hy de ziele hier geftelt hadde,

„daar hem geen nood toe gedrongen heeft? Maar indien hier eenenood-

„ zaakelykheyd geweeft is ] zoo is ook de wille daar , om haar te ver-

„ loden.

„ Gy zegt , als of wy God daar in voor grouwelyk hielden , dat hy

„de ziele heeft gezonden, En dat God den menfche gemaakt heeft,

„en hem de ziele ingeblaazen, van welke hy al te vooren geweeten had-

„de, dat ze in zulk eene ellende Zoude koomen , en door het booze

„ niet weeder tot haar rechte erfdeel geraaken. Dit zegt gy , ofuyton-

„weetenheid, of gy legt de ziele vrywillig dat gedachte kwaad op.

, > Maar ik zegge , dat de ziele teegens de ftrydige natuure voortgegaan

„is , welke natuure dan aan God niet fchaaden konde. Ik hebbe het

„in 't geloove alzoo aangenoomen, dat Chrijlus door Gods wille tot ons

„gekoomen isj want daar ftaat gefchreeven : Ik hebbe macht om myne
„ziele af te leggen, en tot my te neemen. Maar hy zegt niet, datdezie-

„le naar Godes wille voortgekoomen zy. Niets kan God hinderen,

„want de ziele ftaat in eene ftrydige natuure, daarom op dat hy vaa

„deeze ftrydige natuure een einde maakte, en als dit gefchied is, zoo

„ neemt haar God tot zich. Want hy heeft gezegt : Ik hebbe macht om
„mijne ziele af te leggen, en weederom te neemen. Deeze macht nu heeft

„my de Vader gegeeven. Van wat vooreen ziele fpreekt dan God,
„als die in de Zoon was? Het is gewis, dat het onze ziele is , welke in

„deeze lichaamenwoond, dat zy na zynen wille komt, en na zyn wille

„ ook weeder weggenoomen werd.

Voor het laatfte mag hier noch een Brief van
SecundimiSy een^Manïchteev , ftaan

, gefchreeven

aan den zeiven Auguftmus, T. VI. p. 195.

„ T K danke de onuytfpreekelyke en allerheiligfte Majefteyt , en defTelfs

„ 1 eerftgeboorenen Zoon , den Kooning aller lichten , Jeftts Chrijlus.

„Ik danke op het ootmoedigfte den H. Geeft, dat ik geleegenheid hebbe

„om met u veyligte fpreeken , geëerde Heer. Want deeze zyn het allerbe-

„ kwaamfte , om alles goeds te geeven , en alle het booze af te keeren

,

,,ook u te befchutten, en van alles kwaadste verlofTen: Niet of 'er niets

„was, behalven wat van fterffelyke menfehen gedaan of geleeden werd,
„maar dewyle het van hen bereyd is , dat het alzoo gefchiedde. Maar
„ wee hem, die hier toe geleegenheid geeft. Want gy zyt waardig om
j, van hem zulke gaavcn te verkrygen , en dat de Zoon en de Geeft de
,, behouders van uwe waarheid werden, een waarachtig licht, het welke
„de rechterhand der waarheid in uwe herten heeft opgeftooken, op dat
„ de dieven niet koomen , en uwen fchat rooven. Op dat zy ook dit

3 , huys zonder val laaten ftaan , het welke gy niet op het zand der doo-
„linge, maar op de fteenrotzeder kennifle gebouwt hebt. Dat zy dien

„ grouwelyken geeft van ons afdryven , welke vreeze en ongeloove den
„menfehen injaagt , waar meede hy de zielen van de fmalle weg des Hei-
„lands komt af te wenden. Welkers kragten door die Vorften geflaa-

„gen konnen werden, teegens welke Paulus , Eph. VI. 12. van zynen ,

kamp
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„kamp gedenkt. En voorzeeker, wie zoude ook waapens willen draa-

ien, als teegens eenen gewaapenden , en teegens den geenen, die zich

„ opmaakt ? want eeven gelyk als de lichaamen der menfchen waapenen
„der ongerechtigheid zyn, alzoo zyn de heilzaame leeringen , waape-
nen der ongerechtigheid. Dit betuygt Pauhis , Rom. VI. i3. en ook
„ Mamchxns zelfs. Daarom is het nu geenen ftryd der waapenen , maar
„der geeften, welke die geene gebruiken. Maar zy ftryden om de zie-

„ len. Onder deeze ftaat de ziele in 't midden , welke aan haare natuu-

5
,re, van'tbeginaf,deoverwinninge al gegeeven heeft. Wanneerdandee-
,,ze, te gelyk met den Geeft , het goede werkt , zoo zal zy ook mee
„ hem het eeuwige leeven hebben , en het Ryke bezitten , daar de Heere
„ons toe noodigt. Maar wanneer ze zich van den Geeft der zonden be-

„gint te laaten trekken , en met hem eens werd , dog daar na weeder
„boete doed, zoo zal zy een bron van vergiffenis voor deeze haare mif-

„ daad hebben. Want zy werd door de vermenginge des vleefchs ver-

„ leyd, en niet door haar eyge wille. Wanneer ze nu zich zelfs gekent
„hadde, en als dan in het booze verwilligt , en zich niet teegens den
„vyand gewaapent hadde, zoo heeft zy uit haaren vryen wille open ge-

daan. En by aldien zy daar over weeder befchaamt werd, zoo zal zy
„den Vader van alle barmhertigheyd willig vinden. Want niemand
„werd ooit geftraft, om dat hy gezondigt heeft , maar om dat hem de

„ zonde niet leet is. Wanneer hy dan met zulke zonden, zonder eeni-

,,ge vergiffenis, weggaat, zoo zal hy buyten geflooten werden , en ge-

„lykalsde dwaaze maagden ter (linkerhand moeten blyven ftaan, en

„uytde bruyloft geftooten werden, weegens zyne zwarte kleederen,

„alwaar weeninge en knerflinge der tanden is, en daarby met den Duy-
j,vel, tot het vuur van zynen oorfprong komt.

„Van deeze fchryft gy (Augttflimts^dathy of uyt een A'arts -Engel ge-

„worden is, of gantfeh niet is. Maar waarom zullen dan de rechtvaar-

,, dige regeeren , waarom zullen de Apoftelen en Martelaaren gekroont

„werden? om dat zy niet overwonnen hebben ? O hoe werd de macht
„des overwinnaars vernietigt, wanneer de vyand voor onmachtig ver-

„ klaart werd ! Daarom verandert dog uwen zin , en keert u weeder tot

„de waarheyd, daar gy uyt vreeze van afgeweeken zyt. (Jntfchuldigt

„u niet met de onwaarheyd. Want ik hebbe naar myn geringheid uwe
„fchriften geleezen , waarom gy op de waarheyd vertoornt zyt. Ik

, hebbeu, na lang overleg , wel als een reedenaar, maar niet a'.s een

, 3
Chri/icn bevonden, die zig teegens alles ftelt , en niets zeekers voor-

„ draagt, daar gy u dog meer wys als welfpreekend had behooren te be-

^toonen. Maar dit kan ik niet verzwygen, dat gy my voorgekoomen
„zyt, als waart gy nooit een Manicheeër geweeft , en dat gy haare ge-

„heymeniffen nooit haddet konnen kennen , alzoo dat gy , onder den

„naam van een Manichacr , eenen ootmoedigen Mithridates vervolgd.

„ Wanneer gy uwe welfpreekentheid met de waarheyd wildet paaren,

^zoo zoude het voor ons een wonderlyk cieraad geweeft zyn. Doed

J3
doch niet teegen uw' eyge natuur, zyt de fpies niet, die Chriftus in de

zyde geftookenwierd! want gy ziet immers wel, dat hy door degant-

„ fche weereld, en in alle zielen gekruyft is , welke ziele echter nooit

,, oorzaak tot toorn gehad heeft. Zoo laat gy dan ook , gy , die

„uyt de zelve zyt, alle die ydele befchuldigingen dog vaaren , benee-

„vens uwe overvloedige ftrydigheeden. Gy hebt nooit den fpot gedree-

„ven, toen gy zoo langen tyd met uwen Vader midden in de duifternis

„ hebt gezeeten. Maar nu werd gy voor Zon en Maan , zelfs een aan-

/. Deel. M m mmm klaager
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„klaager bevonden te zyn. Wie zal dan uw' voorfpraak voor den rechrer-

„ftoel Gods zyrj, wanneer gy door uw'eyge getuigenis, over uwe woor-

dden en werken , overtuigt werd? daar zal niemand zyn , die u in uwe
„treurigheid zal konnen trooften.Is het dan in 't EuavgeUttmuitgewifchty

„dat de breede weg ter verdoemenifle voert? Is het dan by Paultis valfch,

„dat een ieder van zyne werken reekenfchap zal moeten geeven ? Wie
„heeft u dan zoo fchielyk verandert , alhoewel ik dit van uwe heylig-

„heyd niet derve zeggen. AVant gy weet immers zelfs wel , hoe boos

„de Satan is, die door zyn lift alzoo teegen de geloovige en groote

„mannen ftryd, dat hy ook Petrus zelfs zoo verre gébragt heeft, dat

„hy den Heere in eene nacht driemaal verloochende, en die aan

7

homos

„niet heeft toegelaaten , dat hy zyne opftandinge geloofde. Alle welke

„wonden echter , door de Artzenye van zyne goedheid, weedergeheelt

„zyn. Insgelyks ook , hoe hy ondernoomen heeft, onder het goede

„zaad, dat de Heere gezaaithad.de, onkruid te mengen, en die, op dat hy
„gekruycigt wierd , de Schriftgeleerde en Pharifeen aangehitft heeft,

„dat zy Barrabas zouden los bidden, en Chnftus kruycigen. Maar wy
„zyn het ontkoomen , omdat wy eenen geeftelyken Heiland gevolgt

3y
hebben. Want des vyands ftoutheid zoude alzoo uitgebrooken ge-

„ weeft zyn , dat by aldien onze Heere vleefchelyk geweeft was , alle

„onze hoope te vergeefs geweeft zoude zyn. Evenwel heeft hy zich

„ook noch niet door de verfmaadheid van het kruys laaten verzaadigen,

„maar hy heeft door dolheyd gemaakt, dat hy met doornen gekroont,

„ met edik gelaaft , met een fpieiTe dooi ftooken , en van de moordenaar

„ aan 't kruys zelfs gelaftert is geworden. Maar hier na nam zyne boos-

3, heid zoo zeer toe , dat hy onder den naam der Apoftelen allerhande

3 , vraagen ter baan bragt , en aan alle bygeloovige den tytel van Catholyk

„toevoegde. Ik wil nu alhier niet zeggen , hoe hy de Difcipelen tee-

„gens haaren Meefter opgehitft heeft , als Hymenaus en Alexander , en.

„wat hy te Antiochie , Smyma , en Iconie gedaan heeft. Ik zegge al-

3, leen maar, wat de teegenwoordige hoop nu voorneemt , daar de deugd
„ verre van af is. Echter zal ik haare heimelykheeden nu niet openbaa-

„ ren , op dat de boosheeden , die van andere nu reeds al befchreeven

}i
zyn , niet vermeerdert moogen werden. Alhoewel een wys man het

„beyde verdraagt, en daarom lacht, en alleen daar maar na tracht, wat
„hem gelukzaalig kan maaken, en dat ten leeven gehoort, dochikbid-

„ de op het ootmoedigfte, dat gy het my vergeeft , zoo ik u eenigzins

3, geraakt hebbe, door dien ik het hebbe uyt loutere liefde gedaan , om
„u van onze kudde niet af te trekken. Laat daarom de andere menfehen

3, vaaren, zoo gy Chri/las wilt behaagen. Toont u in onze tyden als een
„Paulus, die tot een Leeraar der Heidenen geftelt was , en die van den
„Heere de genaade van 't Apoflel-ampt verkreeg , en alles voor fchaade
„reekende, wat hem gewin was , op dat hy Chnftus daar door mocht
„winnen. Verloft uwe zoo lichte ziele , dewyle gy niet weet , wie u

„ de uure ontrooven zal. Zyt doch geen reis: broeder van den breeden
,,weg, door dien die voor een Amonter gehoort, maar haaft u tot den
„engen weg, opdat gy het eeuwige leeven moogt verwerven. Sluyt
„doch Chrifius in 's moeders lichaam niet op, op datgy niet weedervan
„hem opgeflooten werd. Laat af van die twee natuuren tot een temaa-
„ken, wylhet gerechte des Heeren vaft naadert. Wee die geene, wel-
„ke het zoere in het bittere verkeeren , en het alsdan ontfangen zullen:

,, Als gy van het begin twyffelt , zoo kan ik in eene t'zaamenfpraak ree-

„ kenfehap daar van geeven. Dog ik zegge u , dat eenige dingen alzoo

niet
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„niet verklaart konnen werden, om die klaar te verftaan. WantdeGod-
„delyke wysheyd overtreft den zin dermenfchelyke al te verre, enz.

Dus verre des Mamchaers eygene woorden , welke ook anders ftuks-

wyze hier en daar in de fchriften van zyne weederleggers te vinden zyn.

Als in Alexandri Lycopolita Tratfatn contra Manicbaos Tomo xxvi 1. Bi-

blioth.Patrum, Lvgdun.p. 459. feqq. In Dionis Alexandrim lib. adv. Ma-
nich. ibid.Tom. iv.p. $l%-feqq- In Serapioms Itbro ibid. p. ïGo.feqq. Item,
by Leo Al. Serm. 1 1. mPentecoJt. en elders meer.

§• iv.

Van de Leere van Origenes.

Hïer ter plaatze zal het niet onaangenaam zyn , de eygene woorden
van deezen Man , en de verklaaringen van zyne leere , uyt zyne

overige fchriften te verneemen > alhoewel Petrus Daniël Huet een goed
deel daar van in zyne Origemana , Ub. 11. p. 27. feqq. al by een gefteld

heeft. Wiens fpoor wy wel eenigzins, doch wel het minfte, alhier zul-

len nagaan, en de volgende hoofd-punten na malkanderen aanzien , tot

Verklaaringe des IIl.Boeks, in't2.Hoofdft.§.^. enz.

1 . Van de algemeene verlofjinge van Chrifltis voor alle

de Schepzelen.

Hieronymus fchryft Epift. lxi. ad Avitum c. 4. aldus : Origenes , na

dat hy gezegt hadde , dat naar de openbaaringe van Joannes , het eeuwige

Euangelium, dat is , datgeene, het welke in de Heemelen zyn zal , eeven

alzoo voor dit ons Euangelium voorgaat , gelyk als de predikwge van Chri-

Jlus voor de Wet ; zoo befluyt hy daar op: ('t welk zelfs te denken god-

deloos is) Chriflus zal voor de zaaligheyd der booze geeften, ook in de

lucht en in de boven-geweften lyden. En of hy het al niet gezegd had-

de, zoo volgd doch daar uyt : Gelyk als hy voor de menfehen menfeh
geworden is, om haar te verloflen: alzoo zal hy voor hetheyl der Duy-
velen, een booze Geeft werden, enz.

Van dit laatfte merkt Huet p. 58. aan , dat hem valfchelyk toege-

fchreeven werd, als zoude Chr/Jlus een booze Geeft werden : gelyk als

zonder dat Hieronymus dit gevolg aan Origenes moetwillig toegefchree-

ven heeft.

Orojius fchryft in zyn Commonitorium van de Origeniflen aldus : Van
des Heeren lichaam hebben zygeleert , dat de Zoone Gods , eer hy tot ons

koomen is, met leedig is geweejt, maar dat hy aan de Engelen, geweldigen

en alle overheeden , de vergeevmge gepredikt heeft , en terwylen hy den

flaat der gejlalte van die geene aangenoometi heeft , welke hy bezogt heeft,

zoo is hy tot aan de zigtbaarheid des vleefches , door de aanneeming van
deezen gekoomen.

En Sulpicius Severus ,Dial.i. c. 3. fchryft daar ter plaatze aldus : Men
leeft m de boeken van Origenes , dat

,
gelyk als deHeere Jefus tot verloffinge

der menfehen, in 't vleefch gekoomen is, en het kruice voor de zaaligheidder

menfehen geleeden , en den dood om des menfehen onfterjfelijkhetd ge/maakt

heeft , alzoo zoude hy in zulk eene ordemnge des lijdens ook den Duivel ver-

loffen. Door dien dit zyne goedheid en genaade gelykformig is, dat , als hy

Mmmmm 2 de
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de verloorene menfche iveeder te regt gebragt heeft , hy dan ook alzoo de ge-

vallene Engelen bevryden zal.

Origenes zelfs bewyft dit dikmaals uyt Epbef. i. 10. en Coloff. i. 20.

HomiUa x. in Lucam ér Homil. 11. in Levit. ér Ub. v. in Epijl. ad Rom.
daar hy ook onder de Heemelfche dingen , de Sterren en deGeeften telt,

van welke die geregeert werden.

In Comm. tri fol. Tom. 1. p. 3$. fchryft hy alzoo : „Deeze (Chrifiit-s)

„is de groote Hoogepriefter , niet alleen voor de menfehen , maar ook
„NB. voor alle het vernuftige, om dat hy zich zelve tot eene eens toe-

j, gebragte ofterhande gegeeven heeft. Want hy heeft buyten God eens

„den dood gefmaakt (xa&< %*0 net welke in zommige exemplaaren

, Hebr. 11. 9. ftaat, door Gods genaade. Hy mag nu gelyk als buiten

„God den dood gefmaakt hebben , zoo is hy niet alleen voor de men-
„fchen geftorven , maar ook voor de overige verftandige Geeften: of
„hy mag door Gods genaade den dood gefmaakt hebben, zoo is hy voor

„alle buyten God geftorven. Want het is ook ongerymd, dat menzou-
„de zeggen, hy heeft den dood voor de menfehelyke zonden alleen ge-

smaakt, maar niet verder voor anderen, die buiten de menfehen in

„ zonden waaren , als voor de fterren. Door dien ook de fterren niet

„ rein zyn voor God, gelyk als wy in Hiob leezen cap. xxv. 5. Zoo het

,, niet hyperbolice , of dooreen grootfpraake gezegt is. Daarom is hy een

3
,grooten Hoogenpriefter, dewyle hy alles weeder in het ryke des Vaders
„ brengt , (aVoxaöiWi) en bezorgt, dat wat in een ieder fchepzel ge-

^brtekt, vervult werde , op dat het de heerlykheyd des Vaders ver-

„ kryge. Adde Tom. 1 1. in Joan. pag. 58. ér 69. lom. xi 1 1. m Matth.

»P"g- 3 r 3-

En van de verkondiginge des Euangeliums , aan alle fchepzelen, zegt

hy, in Com. ad Rom. Ub. 1. aldus: „Wanneer nuChrifius ons niet zon-
„der het Euangelium verfcheenen is» zoo fchyntdaar uyt te volgen, dat

„hy ook aan deEngelfche orde niet zonder het Euangelium verfcheenen

„is, naamentlyk met dat, 't geenejoannes het eeuwige noemt , gelyk

„als gezegd is. Maar als men giffen kan , dat ook iets diergelyks, in

„de overige heemelfche orden van hem gefchied is, zoo is hy hen in die

„forme, in welke een ieder is, verfcheenen , en hy heeft de vreede ver-

„ kondigt. Door dien hy doch door het bloed zynes kruyees , niet al-

„ leen wat op aarden , maar ook wat in de Heemelen is , bevreedigt.

Conf. Homil. 8. in Gen. & Hom. 1. &2. in Levit. it. Tom. xv. m Matth.

m- 373-
Maar dat Chrifius voor het toekoomende noch verder lyden zal , zulks

loochent hy wel uytdrukkelyk , Ub. v. in Rom. en Ub. 11.de Prwcip. c. 3.

Van waar men hem met eenige reede ook ren onrechte over het teegen-

deel befchuldigt. Eeven als Damafcenus Ub. contr. Haret. hem deeze
laftenngen toefchryft, als of Chrifius , met den Duyvel, vaneenende-
zelve Koning zoude beheerfcht , en eyndelyk gekruift werden , en den
booze Geeften valfch prediken. Diergelyke grouwelyke loogens'er nog
al meer teegens Origenes te vinden zyn.

Evenwel heeft deeze ftellinge, aangaande de verloflinge der Engelen,
Hieronymus ook al dikmaals voorgefteld , Ub. 1. Comm. in Ephef. c. 1.

^.22. ér c. 11. f. 24. it. in c. 11 1. f. 10. gelyk ook Cyrillus Ub. ix. de

Adorat.Augufiinus Ub. 1 de Confenfu Euang. c. 35. en meer andere, die

Huetius l. c. p. 61. bybrengt.

2. Van
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2. Van de Euvelen.1

Heeft hy voor eerft neevens veele andere Oudvaders geftelt , dat zy
een dun lichaam hebben, alhoewel hy haar ook geeftelykc Uchaamen noemt.

Tom. 1. tn Joan. p. 16. Homïl. 1. in Gen. lib. 1. de Princip. c. 7. lib. 11. c.

3. lib. m. c. uit. lib. ïv. c. 2. welke hy elders tot een en dezelve zin

brengt, gelyk als andere Oudvaders ook doen , waar van de voorreeden
van de JJuytfche Macaritts na te zien is. Verders heeft hy van de natuure
der Engelen , en de herftellinge der gevallene , alzoo gefchreeven lib.

\w.de Princip. c. 5. Het werd uyt veele uytfpraaken beweezen , dat alle

'vernuftige creatuuren van eene en dezelve natuure zijn : waar door alleen

Gods gerechtigheid , ontrent alle zijne ordeningen , verdeedigt kan werden,
om dat een ieder in zig welven de oorzaaken heeft , waarom zy in deeze of
geene leevens Jtand gezet zyn.

En lib. 1. c. 6. fchryft hy: „ Van die geene, (Engelen) welke in haar

„beginzel zyn gebleeven, dat het toekoomende gelyk zal zyn, verkry-

„gen eenige naar de ordeninge der weereld , de Engelfche orde, andere

„de kragten, andere, de Vorftendommen , en andere , de geweldigen.

„Alle het welke de Goddelyke voorzienigheid , volgens haare verdien-

ste en wasdom, waar meede zy tot de gemeenfchap Godstoegenoomen
„hebben, hen heeft bygelegt. Die geene nu , welke van den ftand der

„eerfte zaaligheid wel eenigzins verrukt , maar dog niet zonder hoope
„tot geneezinge, verandert zyn, die zyn aan de regeeringe der genoem-

„ de heylige en zaalige ordens onderworpen , op dat zy door haare hul-

,,pe, onderwyzinge, en heylzaame tugt,verbeetert, en weeder tot den

„ ouden ftand van haare zaaligheid overgebragt zouden konnen werden.

„En ik houde naar myn begrip het daar voor , dat eeven uyt de zulke

„ deeze orde der menfchen ingezet is , welke in de toekoomende wee-

„ reld, of in de toekoomende tyden , wanneer de nieuwe heemel en de

„ nieuwe aarde beginnen zal , in die eenigheyd weeder gezet zal wer-

den , welke de Heere Jefus toezegt. - - - Dog men moet weeten

,

„ dat 'er zommige zyn, die uyt het befchreevene eenige beginzel, in zulk

„eene onwaardigheid en boosheid zyn vervallen , dat zy zulk eene on-

„derwyzinge onwaardig gekent zyn geworden, waar meede het menfehe-

„lyke geflagte, door het vleefch met hulpe der heemelfche kragten ge-

„ leert werd. - - - Ondertuffchen werden zoo wel in deeze zigttmre en

„vergankelyke tyden , als in de onzichtbaare en eeuwige , alle deeze,

„ volgens haaren ftant, aart, wyze, en verdienden, alzoo verordineert,

,,dat eenige in de eerfte , eenige in de daar aan volgende, en eenige ook
„in de allerlaatfte tyden , en door grooter en zwaarder , als ook lang-

„duurige ftraffen , in veele en lange tyden na malkanderen , door het

„ middel van fcherper kaftydingen gereynigt , en eerft door Engelfche

„onderwyzingen weederom gebragt zynde, daarna ook door de trap-

„ pen der deugden , en alzoo allengskens gebeetert zyn , tot dat zy

„tot het onzigtbaare en eeuwige koomen , na dat zy naamentlyk

„door alle pligten der heemelfche kragten , en wel inzonderheid door

„zeekere onderwyzinge en tugt heene gegaan zyn. Waar uyt danfchynt

te volgen , dat een ieder vernuftig fchepzel van de eene orde in de an-

„dere wel kan overgaan, en door byzondere, in alle en van alle, inby-

„ zondere doorgeraaken,terwylen dat na zyne vrye wille allerhande was-

„dom of afneeminge uyt eygene beweegingen of voorneemen lyd.

Dit zelve herhaalt hy ook lib. 1. de Princip. c. 8. Tom. xv. in Matth. p.

Mmmmm 3 396.
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396. Homil. iv. in Ezech. Homil. xxi / 1. in Lucam. Tom. xx. in Joh. p.

307. gelyk ook, lib. 1 1 1. de Princip. c. 6. alwaar hy dit ftelt, De laatjle

vyand word te mete gedaan , (1 Cor. xv.) niet dat zyn weezen , het welke

van God gemaakt is ,omkoome , maar dat zyn vyandlyk voorneemenen wille,

die met van God, maar van hem zelfs afkomt , onderga.

En Töw.xiix. in Joh. p. 245. befluyt hy aldus : „Waarom doen de

„menfchen dan boete, en gaan van het ongeloove tot het geloove , en

„wy fchroomen ons dit van de Engelen te zeggen ? of laat ons iemand
„de oorzaak eens zeggen, waarom de menfchen, die vleefch en bloed

„ hebben , door Chrijtus tot God in de bekeeringe konnen vlieden : en

„die geene, welke haare eerfte natuur hebben , het niet konnen doen,
,,maar alle onbekwaam zyn, om aan den verlofler te gelooven , en ook
„over zyne wonderdaaden zich niet verwonderen, ik houde het daar

„voor, dat 'er met deeze Engelen, die men Vorftendommen noemt, iets

„is voorgevallen, en dat zy by de toekomfte van Chrijtus, metter daad

„zelve verbeetert moeten geworden zyn, alzoo dat ook zommige gant-

„fche fteeden of volkeren , Chrijtus veel naader zyn geworden.

Dat het vernieuwde fchepzei alsdan niet weeder vallen kan, zulks be-

wyft hy alzoo: lib.v. Comm. in Kom. „Wat in de toekoemende weereld

„de vrye wille verkrygen zal, op dat hy niet weederom in zonden val-

„le, dat leert ons de Apoflel kortelyk, als hy zegt: de liefde valt nooit;

„want daarom heet ook de liefde grooter als het geloove en hoope, de-

„ dewyle zy het alleen zyn zal , waar door men niet meer zal konnen

,, zondigen. - * - Item , om die reede zal de liefde , als de grootfte,

,,alle fchepzelen voor den val bewaaren, als dan, wanneer God alles in

„allen zal zyn.

Maar dat Origenes dit alles niet alleen vaft fteld, maar veele aanziene-

lyke Leeraars met hem , zulks verklaart Huetius l. c. p. 76. feqq. heel

klaar, uyt Ambrofius Comm. ad Ephef. 111. 10. Hieronym. Comm. in

Ephef 1.20. e^22. Apol. adv. Rttfin.lib. 1. c.6. Bafilius M. Hom. in Pf
xxxi 1. Maximus Schol, in Vionyf. Hiërarch. Ceel. c.11. Nemejius lib. de

Nat. hom. c. 41. Damafcenus lib. 111. Orth.Jid. cap. 4. Euagrius, Ifido-

rus &c. gelyk ook uyt de klaare woorden van Paulus , Ephef. 11 1. 8.

v. 10.

Gelyk als hy ook aldaar eene andere ftellinge van Origenes aan veele

Oudvaders toefchryft , p. 80. enz. dat namentlyk de booze geejten eerjt

na het jong/te gerichte gepynigt zullen werden, uyt Matth. 1 ix. 29. 2 Pet.

11. 4. Juda f. 6.

Verders heeft Origenes van de ampten der Engelen , gefield , dat zeeke-

re befcherm-Engelen aan ieder land, volk, plaats, enz. toegefchikt zyn

,

uyt het vyfde Boek Mojis xxxii.8. ziet Homil. xvi. in Gen. Homil. xi.

in Num. Homil. xx 1 11. in Jofu. &xuin Lucam &c. Van de befcherm-

Engelen v?n ieder geloovige fpreekt hy , Homil. xx. m Num. Hom. xxm.
in f oj. Hom. 1. in Ezech. Tom. xiii. in Matth. p. 311. Tom.xiv.p.^61.
Dat ook een ieder menfeh een booze en goede Engel toegefchikt is , zulks

bewyft hy , Hom xxxi 1 1. mjof. lib. 1 . m Kom. lib. 1 1 1. de Princip. c. 2.

ér Ho»z. xxxv. in Luc. De overeenkoominge van de andere Vaders wyft
aldaar Huetius aan p. 86. &c uyt Eufebius lib. iv. Dem. Euang. c. 7. IJl-

dorus Pelit f. lib. i' 1 . c . p. 8 5 . Chryfojlom. hom. ap. Phottum Cod. 277. CaJJia-

nns Collat. 1 ix. c. 1 7. & lib.xiii. c. 12.

Dat hy ook de Engelen de aanroepinge niet onwaardig geacht heeft,

blykt uyt zyne woorden Homil. 1. in Ezech. zeggende : Komt, Engel ,

neemt hem op , die van de oude doolmge door het Woord bekeert is , en van
. de
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de leere der "Duivelen , man de zonde , neemt hem op , en koeftert hem als

een goede Artz , en onderwyfi hem , enz.

3.. Van de JMenJcb

Leert hy, dat de ziele voor het lichaam geweeft is , als daar hy in

't Boek van de Principien fchryft : Een gemoed (Nyj Mens) als het van
zynfland, en waarde afgeweeken is , is hier na een ziele genoemt , ofge-
maakt geworden , en als zy weeder vernieuwt werd , zoo werd zy weeder
tot een gemoed. By aldien dit dan waar is, zoofchynt het , dat de afwy-
kinge des gemoeds , by alle niet gelyk is , maar terfiond weinig of meer tot

een ziel werd , alzoo dat eemge gemoederen noch iets van de eer/ie kragt

behouden, maar eemge , of mets , of zeer weynig daar van hebben. Van
daar vint men, dat eenige haajl van kmtsheyd affcherp verfland hebben ,

maar andere heel dom en onverftandig zyn. En dit heeft hy elders dik-

maals herhaalt , waar in hem ook veele Vaders meeft bygevallen zyn

,

dewyle die zaak, in de Kerke, in 't begin niet eeven door zeekere ftel-

lingen vaftgefteld geweeft is, gelyk als Huetius aldaar p. 97-bewyft.

Verders heeft hy het lichaam , als een gevangenis van de ziel aange-

zien en befchreeven , en haar zelfs een byzonder lichaam toegeëigend , ge-

lyk als in deeze woorden , Methodius lib. de RefurreèJ. apiid Photium
fchryft . Origenes heeft gezegt , dat de ziel alleen de menjch is , gelyk als

ook Plat0. Waar uyt dan verder gevolgt is , dat men hem befchuldigt heeft,

hoe hy een \xvtvK7a\jLamavi of (JHTifJi-\>uxaaiv een^ weederkeeringe der zielen

vaft ftelde, dat zy naamentlykuit het eene lichaam in 't andere gebragt

wierden': Daar teegen hy in 't eerfte Boek van de Prtncip. c. uit. wel uyt-

drukkelyk loochent } dat de zielen zoo zeer van haar zelven zouden af-

gaan, dat zy haare vernuftige natuure en waarde vergaaten, en ook inden

Jland der onvernuftige dieren hier onder kwaamen. Gelyk als hy ook Py-
thagoras daar in teegengefprooken heeft lib. iv. & v. contra Celfum, en
Bafilidcs lib. v. in Epift. ad Rom. Waar uyt Huetius p. 103. Origenes on-

fchuld daar over bewyft, fchoon hy wel toegeeft, dat hy het daar voor

gehouden heeft, dat de zielen van de heemelfche in menfchelyke , en van '

menfchelyke in duyvelfche Ikhaamen kwaamen.

4. Van den toeftand der mcnfihen na den val

Heeft men hem eerft Van het Pelagianifmus befchuldigt , dat hy naa-

mentlyk aan de vrye wil al te veel toefchryft , en de hulpe van de God-
delyke genaade al te weynig, dewyle hy naamentlyk, aan de gemoederen

in haare fcheppinge de vrye wille toegefchreeven heeft.

Alzoo fteld hy lib. 11. de Princip. c. 3. „ Het fchynt moogelyk te zyn,

„dat de onvernuftige natuuren, van welke de. kracht des vryen wils

,, nooit weggenoomen werd, weederom wel eenige beweegingen onder-

„ worpen konden zyn , door de toelaatinge des Heeren , waar meede,
„wanneer zy fteeds in eenen onbeweegelyken ftand waaren , zy niet

„meenden, als of zy uit haar eyge, en niet uyt Gods kragt in dit doel-

„wit der zaaligheid altoos volhard gehad hadden.

Diergelyken hy ook lib.'i 1 1 . c . 1 . en 3 . fteld , als ook van'de vrye wille

der booze geeften zelfs, Homil. x 1 1 1 . in Nttm.

In 't tweede Cap. des derden Boeks de Princip. ftelt hy verder, van de

kracht des vryen wils, teegen het booze, het volgende: „Zoo is het nu

„openbaar, dat, gelyk als het menfchelyke voorneemen alleen voor zich

zelfs
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„ zelfs in die dingen onvolkoomen is , om het goede te konnen volbren-

„ gen , want hy werd door de Goddelyke hulpe tot alle volkoomenheyd

„ cevoert : alzoo ontfangen wy ook hier teegen in de teegenftrydige din-

„ gen , eenigen aanvang , en als een zaad der zonden , van die dingen

,

,, welke wy natuurlyker wyze gebruyken. En verder: Onze herten wee-

„ dervaart niets anders uyt het goede of booze,dat hen ingegeeven werd,

„als alleen, een zeekere beweeginge en aanporringe,die ons tot het goede

„ ofkwaade opwekt. Het is onsegtermoogelyk, als de kracht, in iemand
„van ons, hem tot het booze begint aan te porren, dat wy die boozein-

„ geevingen weg werpen, de aanporringen weederftaan , engantfch niets

„zondelyks begaan konnen. Weederom is het ook moogelyk , dat als

„ons de Goddelyke kracht tot het goede aanport , dat wy als dan niet

„volgen, om dat wy voor ons in beyde gevallen , de macht des vryen

„wils behouden.

Hy heeft ook de Ziele heel naauwkeurig van den Geeft des menfchen

/willen onderfcheyden , i Theff. v. 23. 2 Cor. vu. 1. 1 Cor. v. 5.. Ephef.

jv. 20. enz. Hebr. iv. I2.metveele andere Oudvaders,alsdaarhyfchryft:

Wanneer 'er gezegt werd, het Vleefth begeert teegerts den Geeft, en de Geeft

teegens het Vleejch, zoo werd zonder twyffel , de ziele in 't midden gezet,

welke of de begeerte des Geefts volgt , of tot de luften des Vleefches neigt.

Het geene hy dan uyt veele fchriftuur-pïaatzen bewyft , dat de Geeft in

de Engelen, ja Chrifius zelfs, in een ziel vaart, en vermaant, en eyn-

delyk befluyt hy : Dit gaat niet met geweld toe , dat de ziel uyt nood zich

tot een deel onder beyden neyge , anders konde men haar nog lof nogfchuid

toemeeten, en de verkiezinge van 't goede verdiende geen loon , nog de ney-

ginge ten kwaade, eenige ftraffe ; maar zy behoud in alles haart vrye wil,

dat zy zig neyge , waar heen zy wil; gelyk als 'er gefchreevenftaat : Ziet

ik hebbe u voorgelegt, leeven en dood , vier en waater.

5. Van de werken der Jooden en Heydenen

fielt hy dit , lib. 1 i.in Row.

„ Het kan zyn , dat eenige van die geene , welke onder de wet
„zyn, fchoon zy wel het eeuwige leeven niet hebben, door dien zy ge-

,,looven, en dog niet aan den waaren eenigen God, enzynenZoon^f/w
„ Chrftitt gelooven , echter den roem haarer werken , de vreede , en de
„eere niet verliezen, dewyle zy uyt inbeeldinge aanChriftus niet geloo-

„ ven, maar nochtans het goede doen, de gerechtigheyd bewaaren , barm-
„hertigheyd liefhebben, kuysheyd en onthoudinge, gelyk ook befchey-

,,denheyd en zachtmoedigheyd in acht neemen , en alle goede werken

„ volbrengen. Ja ook een Griek of Heyden , die de wet niet heeft , maar
„hem zelven een wet is, om dat hy het werk des wets in zyn herte be-

„ toont, en uyt de natuur onbeweegelyk is, gelyk a's wy 'er eenige onder

J(
de Heydenen zien , wanneer hy gerechtigheid , kuysheid , wysheid,

„maatigheid en befcheydenheid bewaard j die geene alhoewel hy als

„vreemt van 't eeuwige leeven fchynt te zyn, door dien hy aan Chriftus
„niet gelooft, en niet in 't heemelrykkan ingaan , dewyle hy uyt Waater
„ en Geeft niac weedergebooren is, zoo fchynt het echter, uyt dewoor-
„den des Apoftels (Rom. 11. 7.) dat hy den roem, de eere, en denvree-
„de zyner goede werken, niet verliezen kan.

Dit verdeedigt Huetius eenigermaaten , uyt andere Oudvaders, als uyt

Auguftmus de hit. & Spir. f. 27. Fulgentius de Inearn. & Grat. Chrijli

cap.
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cap. 26. Hieronymus Comm. in Je/ai xxiv. 5. & Ezecb. xxix. ij.&Gal-
ui. 2. OndertuiTchen bekene hy gaarne , dat Origenes teegen de kracht
der Goddelyke genjade ten goede , al te hart gefprooken heeft.

Maar Origenes onderfcheyd dikmaals het natuurelyke geloove , en de
deugden van het Goddelyke geloove , en hy verklaart die zonder deeze
voor van geen 'er waarde; als TracJ. XXX1IL in Matth. alwaar hyzegt:
„Die geene, welke uyt zich zelve het geloove heeft, dien werd ook de
„genaade des geloofs gegeeven , welke door den geeft des geloofs komt,
„dat hy overvloedig heeft: en wat iemand uyt de natuurlyke fcheppin-
„ge hebben zal, dat ontfangt hy ook uyt Gods genaade, wanneer hy die

„ oerfent , tot dat hy overvloed heeft , en vafter zy in 't geene , wat hy
,, heeft. - - - Daarom wanneer wy verlangen, dat ons een volkoomener
„kracht gegeeven mocht werden, en dat in ons overvloedig zy, wat on-
„dcr de menfehen volkoomen is, zoo moeten wy het door vlyt , op al-

„lerleye wyzen zien te verkrygen, en als wy het verkreegen hebben , dan
„moeten wy bekennen, dat het zonder de genaade Gods , voor niet ge-

„reekent werd, en ons daar door verneederen onder de geweldige hand
„Gods, en zonder toorn en twyffel bidden , opheffende reyne handen,
„op dat ons de volkoomenheid van alles goede, dat in ons is, van God
„gegeeven mooge werden, en hyons volkoomen en aangenaam voor God
,, maake, ais kinderen Gods toebehoort.

In deeze en andere uytdrukkingen, ontfchuldigt hem Huetius p. 116.'

Voornaamentlijk daar meede, dewyle Rujinus zyne fchriften meeft ver-

valfcht, en op de SemipcUgiaanfche meeninge getrokken heeft; hy voegt
ook daar byp. 1 17. eenige iciioone plaatzen uyt Origenes Griekfche boe-

ken , waar in hy van de genaade zeer heerlyk fpreekt. Als hb. 1. f&i 3^-

"$v c. 8. De natuur des tt. Gee/is , zegt hy , die heylig is , vat geene be-

vlekkmge, want zy is weezentlyk en natuurlijk heylig. Maar als een andere

natuur heylig is, zoo heeft ze het uyt deeze aanneemmge of wgcevinge des

H- Geifis , dat zy heylig werd; uyt de natuur heeft ze het niet , maar het

komt tot haar , om welke reede dan ook dit verkreegene , wel weederom kan

verlooren werden. Diergelyke (tellingen van hem kan men ook vinden ,

Jib. iii.",c. z.it. To. iv. in P/alm. To. xi. in Matth. p. 210. TracJ. ij.in
Matth.

6. Van de Volmaaktheyd

\

Leeft men dit by hem , lib. V. ad Rom. alwaar hy zegt : Wanneer de

ziel tot zulk eene volmaaktheyd geraakt is , dat zy uyt gantfeher herten,

van gantfcher ziele , en uyt alle haare kragten , God hef heeft , en haaren

naajten als zg zelven : waar zal dan de zonde nog plaats hebben? En ver-

der befluyt hy daar op, uyt Rom. vi 1 1. Wie zal ons fcheyden: hier uyt

is klaar te zien, dat, wanneer dit alles , wat de Apoftel alhier verbaalt,

ons van de liefde Gods met kan fcheyden ; en wanneer iemand tot deezen

hoogen top van liefde is gekoomen , dat als dan nog veel weyniger de vrye

wille ons van zyne liejde met fcheyden kan.

Item. Tom. xi 1. m Matth. xvi. p. 286. zegt hy: Men moet zeggen, dat

met alleen de Heyland geen ergernis neemen kan, maar ook die geene, welke

in de liefde volkoomen is. Maar zoo veel als hem aangaat , die zulk eene

ergernis (preekt ofdoet , die is ook den geenen ergerlyk , die anders niet ge-

ergert zoude werden.

En pag. 373. zegt hy van de kinderkens die Jefus gezeegent hadde:

(Mare. xvi. 13.) Daar gaat een kragt van Jefus in haar , na dat hy hen

I. Deel. Nnnnn de.
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de handen opgelegi hadde , en niets kwaads kan ooit meer tot haar naaderen

En p. 385. Al wie nu door de reeden van Chriftus zoo zeer bejoegen ïs,

dat hy volkoomen werd , en den rykdom met de armoede verwijfelt , die zal

al immers zou ras geholpen werden, als de Apoftelen van Chriftus zelve,

zoo dat h) , /«Chriftus, wys,fterk, verftandig, en ont leegt van alle drif-

ten (êx-toj TOV-ros rcfcöous) zal werden. Al wie zig nu aldus verantwoort ,

die zal met noodig hebben te denken , dat dit ptyjï op dien dag gcfchieden

moet, wanneer hy zyne goederen verkoft , en het geld aan den armen gegee-

ven heeft. Maar de Goddelyke voorzorge , zal hem moogelyk van dien dag

aan, daar na toe beginnen te voeren, naamentlyk tot deeze lofeïyke vryhcid

van alle hertstogten, (iwa.trcmv k^ctjimj en tot alle delgden. Hier na zal

hy , als een waffenden Haak , (eerfte boek Mofisxxvi. 13.) door de hnU
pe ,die hem in Chriftus werd by gezet , altoos grooter werden, tot dat hy m
alle deugden toegenoomen heeft , alle boosheid uyt zyne ziele verdweenen is,

en hy zig heel groot zietgeworden te zyn.

7. Aangaande het onderhouden der Gebooden ,/O
Erkent hy wel zomtyds de zwakheid des menfehen j onder anderen

fchryfe hy echter aldus: (Hom. ix. in Jofu.j Zoude die man met onder de

wyven gereekent moeten werden*, die daar zeyde: Ik kan niet houden , wat
'er gefchreeven is : alles verhopen wat ik hebbe , en het den armen geeven.

enz. Al wie zegd, ik kan het niet nakoomen , wat 'er gebooden werd, die

fchynt wel een wyf te zyn , die dog niets mannelyks konnen verrigten.

8. Van de Rechtvaardigmaahinge , Ueylïgmaahnge , en

Voleyndinge ,

Is dit Zyne uytdrukkinge , (lib. iv. in Ep. ad Rom.j „Het beginflel

„van de rechtvaardigmaakinge voor God, is het geloove, het welk den
„geenen die gelooft, rechtvaardig maakt: en dit geloove, wanneer het

„ nu rechtvaardigt , is in het herte eeven als een wortel , na dat zy den

„ reegen heeft ontfangen , op dat , wanneer die , door Gods gebod, wel

„ werd in acht genoomen , de looten moogen uytfchieten , welke de

3, vruchten der werken voort brengen. Daarom waft ook de wortel der

3, gerechtigheid niet uyt de goede werken , maar de vruchten der goede

33 werken waflen uyt de wortel der gerechtigheid.

Item, in Rom. iv. 18. „Ik houde het daar voor , dat het eerfte be-

jjginflel des heils, en de grond zelfs , het geloove is. De wasdom , en

„ de vermeerderinge van het gebouw , is de hoope : maar de voleyndin-

„ge, en den top van het gantfche werk, is de liefde.

9. Van de Opflandinge

Des lichaams, zyn dit zyne woorden , hb. 1 1 1. -cfe* ?%x- c-l- » De
„ Apoftel ziet op de algemeene eerfte oorzaake der lichaamelyke ftofïe,

„van welke ftoffe de zielen altyd het gebruik hebben, zy moogen ftaan

„in welke ftaat zy ook willen , nu wel in de vleefchelyke ftaat , maar
„hier na in een veel zuiverder en fynder ftaat, welke geeftelyk werdge-
„naamd. Daarom zegt hy ook : Dit veranderlyke moet de verderffelyk-

„heui aantrekken.

En
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En in de Catcna in Pfalmos , by Corderius in Pf. cxix. jh 2 5 . zegt hy

:

„Nu is wel de ziele aan her. lichaamelyke gebonden, en vleefch gewor-

3 , den : maar in de opftandinge zal het vleefch aan de ziele gebonden
„werden, en eene en dezelve ziele zyn. Welke den Heere aanhangt,

,, die zal in de algemeene opftandinge , een Geeft , en een geeftelyk

,, lichaam werden.

Alhoewel ook Pamphihts , in zyne jipologie , deeze plaats uit zyn
Comm. in Pf. xv. voortbrengt: T)aar magz,ig aanftooten> wie dat wil

,

zoo zegge ik egter getrooft , dat gel) k als Chriftus de eerftgeboorene tut den
dcoden is , alzoo hcejt hy ook cerjt het vleefch in den heemel opgevoert.

Waar by Huetius noch lib. 1 11 . de Princ. c. 6. dit voegt: „Wy ,die

,,de opftandinge van het vleefch gelooven , weeten, dat zyne verande-

„ringe maar alleen na de dood gefchied is, doch het is gewis , dat zyn
„ weezen blyft, en dat het naar de wille zynes Scheppers , ter rechter

„tyd weederom ten leeven vernieuwt zal werden , en dat 'er weeder eene

„veranderinge met hem zal voorvallen, zoo dat het zelve vleefch , dat

„eerft van der aarde en aards was, en dat hier na, na de dood ontbonden,
„en weeder tot affche en aarde geworden was, nu weederom uyt.de aar-

dde opgewekt zal werden , en na deezen te gelyk ook de verdiende der

„inwoonende ziele zal vorderen , en in de heerlykheid van een Geefte-

,,lyk lichaam toeneemen. Elders heeft hy ten dien opzichte maar alleen

van dunne en geeftelyke lichaamen by de opftandinge gefprooken , als

hb. 11. c. 10. en 11. dz Princ. Daar hy hier teegen, eeven aldaar, van an-

dere gantfeh wcezentlyke lichaamen fpreekt , en lib. V. contr. Celfum ,

uyt 1 Cor. xv. 42. enz.

Maar lib. 1 1 . de Refurreci. fchryft hy wel uytdrukkelyk , met dit on-

derfcheid , van de booze en vroomen. „ Voorzeeker zoo als zich een

„ieder in dit leeven zal voorbereyd hebben, alzoo zal hy ook opftaan.

,, Al wie in deeze weereld Godzaalig gekeft heeft, diens lichaam zal in

„de opftandinge van een Goddelyken glans blinken , en hem zal een

„heerelyke wooninge in die zaalige plaatzen toegeè'igent werden. Maar
„wie den tyd, die hem in dit leeven vergunt is geweeft , in boosheid

„heeft doorgebragt, dien zal zulk een lichaam gegeeven werden, dat tot

„de ftraffen genoegzaam is, en die uitftaan kan. En dit herhaalt hy nog-
maals,//^. 11. de Princ. c. 3.^ 10. lib. m.r. 6.

Inzonderheid zegd hy vandeGodzaalige,7öW. xm.in Matth.p. 327.
,,De Heilige, die in deeze hutten zyn , zuchten , en ze zyn (2 Cor.

„v.4.) van het lichaam der needrigheid bezwaart, en zy bevlytig<=n zig

„daar toe, dat zy waardig moogen werden , om in de geheimenis der

„opftandinge gevonden te werden , wanneer God het lichaam der nee-

„drigheid veranderen zal, niet wel van alle, maar van die geene, wel-

„ke van Chriftus , als leerlingen rechtfehaapen geleert hebben , op dat

„zy het lichaam der klaarheid Chrifti gelykvormig moogen werden.

Phil. in 21.

Maar noch naader gaat hy , Tom. xvn. in Matth. p. 4,94. met deeze

woorden: „Wanneer nu die geene maar alleen het (eeuwige) leeven ver-

„krygen zullen, welke in deeze weereld wel geleeft hebben, en die al-

„ zoo waardig geacht werden , om tot de zaaligheid te geraaken , en

„dat 'er ook niemand altoos tot de opftandinge uit den dooden waardig

„geacht zal werden, die hier niet geftreeden heeft: zoo is het openbaar,

„dat het geene, wat hier van weegen de voortplantinge noodig was,al-

„daar niet zyn zal.

Alhoewel hy lib. 1. c. 6. de Princ. zich op deeze wyze heel befchey-

Nnnnn 2 dentlyk



g 3 6 NAADER VERKLAARINGE over de

dentlyk over deeze gantfche zaake verklaart : God weet alleen, en welke

zyne vrienden door Chriftus en den H. Geeft , en hoe alle deeze zaaken ten

naanwfien gefield zullen zyn.

ï o. Van de reiniginge , en de kracht der zielen ,

Meent hy voor eerft , dat een ieder menfche door het vuur beproeft

moet werden, uyt i Cor. m. 13. Ook zegt hy Homil. 111. in Pf. 36.

„Het is zeeker, dat het vuur na ons wacht , dat voor de zondaaren be-

„reyd is, en wy moeten alle tot het vuur koomen; als waar in eenieders

„werk, hoe het is, door het vuur zal werden beproefd. En na myne
„meeninge, zoo moeten wy alle tot dit vuur koomen. En alhoewel

„iemand al als Petrus of Patiltts was , zoo komt hy echter daar toe.

„Maar dezulke hooren die woorden: En zoo gy door 't vuur gaat, zult

„gy u echter niet branden. Maar als iemand een zondaar is , gelyk als

„ik, die zal wel tot dit vuur koomen, gelyk Petrus en Paulus , maar.

„hy zal niet gelyk deeze, daar doorgaan.

Dit zelve vind men ook lib. v. contr. Celf. en Homil. vi. in Exod. en

Hom. xxv. in Num. daar hy wel duydelyk fteld : Dit alles is verborgen

en onuytfpreekelyk. Want wie kan zeggen , wat voor reinigingen daarvoor
Petrus en Paulus toebereyd werden.

Maar aangaande de verblyf-plaatzen der zielen na zulke reinigingen,

zegd hy in zyne Philocalia c. 1. en lib. iv. de Princ. c. 2. gelyk als het

ook Hieronymus epifi.fj<y. ad Avitum f. 4. herhaald : „Gelyk ais diegee-

„ne, welke na de gemeene dood fterven, naar het geene > dat zy alhier

„ gedaan hebben , verordineert werden , na dat zy waardig geoordeeld

„werden te zyn , of in de Helle , of in den fchoot Abrahams , en in

„andere onderfcheydene plaatzen, volgens den (laat van haare zonden:
„ alzoo koomen ook die geene, welke aldaar (zoo zy fpreeken) fterven,

„in deeze Helle , daar zy de onderfcheidene wooningen van deeze
„plaats , die om de aarde is , zy zyn dan beeter of ïlimmer, waardin
„gekent werden.

Of gelyk als Rufinus het laatfte zegd : Want by de boovenfte inwoon-
ders heeten de zielen van die geene , welke alhier fierven , de onder[ie. Waar-
om ook de helle in de Schrift de onder/Ie helle werd genaam t.

Dit vuur, meent hy , dat de zielen reinigt, hb. 11. de Princip. c. 2.

„Onze Artz wil de krankheeden onzer zielen geneezen, welke zy door
„onderfcheidene zonden en misdaaden aan zich genoomen hebben -, ja

„ hy wil ook aan die geene de ftrafFe des vuurs opleggen , welke de ge-

„ zondheid der zielen verlooren hebben.

In 't zeevende Boek teegens Celfus zegd hy uitdrukkelyk : Dat de on-

schuldige en zityvere zielen , kort na haar affcheid uyt de lichaamen , in de

reyne wooningen des heemels koomen: de zondige nuJwerven om deeze aar-
de heen en weeder 3 eenige moeten by de graaven blyven, andere verfchyntn
als fpooken. Alhoewel hy dit elders , Tom. xxvni. in Joh. p. 347. voer
ongerymt houd, dat de ziel by een doode zoude zitten.

Van de uytterjle duyjlernis Matth. xxn. 13. zegt hy Tra£t. xxxm. in

Matth. dit: „Alwaar geene vcrlichtinge altoos is, en ligt ook geene li-

„chaamelyke, daar is ook geen blik van Gods genaade,maar zulke zon-

„ daars , werden als der Goddelyke befchouwinge onwaardig , in de uyt-

„terfte duyfternis verdoemt : ligt zoo lang, tot dat ze tot bekentenis

„koomen, dat zy bekeert en waardig werden , om daar weeder uyt te

„geraaken.

Van
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Van dit proef- en reynigings-vuur hebben ook andere Vaders veel ge-

fchreeven : als haHantnis Ub. vi 1. Injiit. c.zi. „ God wil de rechtvaardige

,

„ als hy ze regten zal, ook door het vuur beproeven ,daar dan die geene

,

„ welkers zonden meerder of zwaarder zyn geweeft , door het vuur ge-

3, loutert en verbrant zullen werden. Maar welke eene volkoomene ge-

„ rechtigheid en rype deugd bedekken zal , die zullen dit vuur niet ge-

voelen.
Ambrojiits Serm. inPf. 36. „De kinderkens zullen met vuur gereynigc

„werden, door het vuur van Ezechiel en Daniel. Door het geloo^

„ ve zullen wy verloft werden , dog zoo , als door vuur. Wy werden

„ gebrant, alhoewel wy niet verbrant werden.

HdariusCon. 2. in Matth. „Die in den Heyligen Geeft gedoopt zyn,
„hebben nog overig , dat ze door het vuur des gerichts voleind werden.

Adde Hier. Cornm. inPf. 1 18. v. 20. Ambrof. in Pf. 118. Hier. hb. 111.

m Amos vn. 4.

1 1 Van de Zaaligheyd

Stelt hy, Ub. 11. de princ. c. 12. „De heylige zullen het brood des

„leevens eeten , dat door het onderhoud der waarheid en wysheid, de
„ ziele voed, het gemoed verlicht , en het met den kelk der Goddelyke
„wysheid laaft - - - met welke fpyze der wysheid als het gemoed zich

„voed, zoo werd de menfeh tot een volkoomen man , gelyk als hy in

„den beginne was, tot een beeld en gelykenis van God onderhouden.

En hb. in. c. 6. zegt hy, „dat het hoogfte doelwit der verftandige

„creatuuren , het hoogfte goed zy , God gelyk te werden , zoo veel als

„moogelykis, en uyt deeze gelykheid , wanneer het Schepzel altyd

„toeneemt, word zy eens met God, volgens Joh. xvn. 24, 25. En al-

„zoo zal God eyndelyk alles in allen werden. Waar uyt Hieronymus

Epft- 99. ad Avitnm c. 3. verder vervolgt: „God zal alles in allen zyn,
„zoo dat de gantfche lichaamelyke natuure in dit weezen t'eenemaal ver-

„andert werd, datbeeteris, als alles, naamentlyk, in het Goddelyke ,

„booven 't welke geen beeter is.

Van den wasdom en trappen der zielen , noemt hy uyt Joh. xiv. 2.

verfcheydene plaatzen van de zelve, „als de fchoot Abrahams, het Pa-

„radys, oï zoo God anders nog andere plaatzen of verblyven weet, door
„welke een aan God geloovende ziele doorgaat , en tot aan den vloed
„komt, die de ftad Gods verheugt , zoo dat zy eyndelyk het erfdeel,

„dat de Vaders beloofd is, ontfangen. Homil. 26. in Num.
En Homil. 27. „Als de ziel na de opftandinge ten heemel vaart, zoo

„komt ze niet in een oogenblik en op een bots tot de hoogfte graad,
„maar ze werd door veele manfiones of verblyfplaatzen gevoert, in wel-

„ke zy, van trap tot trap door het ligt der wysheid verligt , eyndelyk
„en altyd in glans vermeerdert word , tot dat ze tot den Vader der lig-

„ten zelfs komt.

En Traff. xxx. in Matth. daar hy van veele heemelen fpreekt : „ EU
„ken heemel heeft een begin en eynde, of doel van zyne onderwyzincre.

,, Gelyk als na de hoogfte wandel op aarde , komt de menfeh weederom
„in den wandel van den heemel , en hy werd volkoomen , zoo veel als

„het noodig is. Daar op komt hy in een andere wandel des anderen hee-»

,,mels, en hy werd aldaar verder voleyndigt. Dan komt de derde wandel
„des derden heemels, enz. En alzoo zyn 'er veele wandelingen, en ver-

„ fcheidene heemelen , van welke alle eindelyk de Heere zyne uitverkoorene
tezaamenvergaadert. Nnnnn 3 Van
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Van de volle graad der zaaligheid , zegdhy: Homil. y. in Levit. uyt

Hebr. x 1 . 39. 40. „ Zy (de Heilige) hebben haare vreugde noch niet ont-

„ fangen, en ook niet de Apoftelen , maar zy wachten , tot dat ik ook

„haarè vreugde deelachtig werde. Wantdeoverleedene Heylige verkry-

„ gen met terltond de belooninge haarer verdienften , maar zy verwach-

ten ook ons , alhoewel traage en loome. Want zy hebben geene

„volkoomene vreugde, zoolang alszy over onzeftruikelingen enzoa-

„ den nog eenigzins moeten treuren.

1 2. Van het Taradys,

Zyndit zyne woorden , lib. 11. de Princ.c. 12. Ik houde het daarvoor,

dat de Heilige, wanneer ze uyt dit leeven fcheiden , in een zeekcre plaatze

op de aarde blyven, welke de Schrift het Paradys noemd, als in een plaats

haarer verdere onderwyzinge.

En Homil. 26. in Levit. Als de ziele de duyflernis van deeze weereld,

en de blindheid van deeze lichaamelyke natuure verlaat , zoo werd zy tot

een andere weereld over gebragt , welke, of Abrahams fchoot heet , gelyk

als tn de Hiftorie van Lazarus , of het Paradys , als'er van de geloovige

Moordenaar Jlaat.

En Homil. 1. in Cant. Al wie waardig zal zyn om met Chriftus wee-

der te koomen , en te zyn, en die in het geringe trouw bevonden geweeft

zynde , alzoo over veele gezet zal werden-, die zal de zoetigheid des Heeren

fmaaken en vatten, wanneer hy aan een plaats gevoer t zal zyn, welke na

den aart der meenigte van zulke fpyzen , de plaats der welluflen heet

:

waarom die ook in Eden legt , dat hifi beteekend.

13. Van de algemeene vernieuwinge

Staat, Homil. vu. in Levit. uyt 1 Cor. xv. „Als Chriftus zyn werk
„voleindigt, en zyn gantfche fchepzel tot de hoogfte volkoomenheyd
„gebragt zal hebben: als dan zal hy den Vader in die geene onderdaanig

„ heeten te zyn, welke hy hem onderworpen heeft , en in welke hy des

,, Vaders werk voleynd, op dat God zy alles in allen.— Als dan zAChri-
„fius den wyn meede drinken , wanneer hem alles onderworpen werd,
„en dat alle zaalig gemaakt, en de dood der zonden afgedaan zal zyn

,

„zoo dat hy voor de zonde niet meer behoeft te offeren.

Item , Catena in Ezech. v. 1 3. En mynen toom zal een eynde hebben : dit

toont , dat Gods toorn een eynde heeft , te gelyk met des weerelds eynde.

En Homil. iv. in Ezech. „Zulk een is de regtvaardige : hy heeft de
„weereld voor de zondvloed gezien, dat is , voorde voleindinge , in

„de zondvloed, in de verderffenis en de ondergang der zondaaren,wel-

„ ke op den dag des oordeels zal gefchieden , en hy zal ook de weereld

„in de opftandinge van alle zondaaren zien. En dit bewyft hy lib. i.de

Princ.c. 6. uyt Pf.cx. 1.2. 1 Cor. xv. 2^, 25. Pf.Lxu.2.Joh.xvn.
21. &c. Eph.iv.15. Zeph.m.f).

Van daar herhaald hy het ook, Homil. xiv. in Luc. „Wy konnenwel
„merken, dat ons na die tyd een waare reiniginge zal ontmoeten. Ik

„ meene , dat wy ook na de opftandinge een geheimenis van nooden zul-

„len hebben, die ons reinige en waflche} want niemand zal zonder vlek-

„ken konnen opftaan, en daar is geen ziel altoos te vinden, die terftond

„ van alle gebreeken vry is. Inzonderheid zegd hy van den Satan , uyt

1 Cor. xv. 26. I1b.111.de Princ. c. 6. „Daarom ook de laatfte vyand, de

Du^-
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„Duivel, welke de dood heer, vernietigt zal zyn,op dat 'er niets ellen-

„digs meer zy, door dien de dood niet meer is, nog iets teegenftrydigs,

„dewyl'er geen vyand meer is. Alzoo werd dan de laatfte vyand weg ge-

daan, niet dat zyn weezen vergaat, als dat van God gemaakt is , maar
„dat de vyandlyke wille en het voorneemen , dat niet van God , maar
„ van hem zelfs ontdaan was, onderga, Item, hb. 1. de Prmc. cap. 6..

welke plaats ook hier booven in een ander punt bygebragt is. Anders
bewyft hy dit alles, uyt Efaias xxiv. 22» Joh. x. 16. Matth. xnx. 13.
Rom. xi. 25.260 iCor. 111. 12. Rom. xi. 32. Michavu.y. Ef.-x.ii. 1.

Hofeaxw.^. Pf.xxx. 20.

Eenige willen zeggen , dat deeze plaatzen , in de fchriften van Ori-

genes , van een Ketter , genaamd Ampullianus , daar ingevoegd waa-
ren , als die gefteld hadde , dat alle de booz,e , neevens den Duyvel
en de Geejten , zoo lange in de helle gefmoltcn zouden werden , tot dat

zy reyn en onbevlekt gemaakt , en gezuyvert daar uit konden gaan.

Aucfor Pradefttnat. har. 43. Huet ontfchuldigt Origenes ook daar

meede, p- 158. door dien andere Uudvaders ook wel zeldzaam van zul-

ke dingen gefprooken hadden , gelyk dan Juflinus , Dial. curn Tryph. Ire-

iitcus hb. 11. f. 64. en Arnobius , gefteld hebben , dat de zielen konden
ondergaan en bederven ; en Gregorius Nazianzenus , Orat. 39. itelde:

Dat de zielen een zwaare en langzaame vuurdoop zouden moeten lyden>

die zig met bekeerden. En in de 40 Oratie twyffelt hy zeer, of dieftraf-

fen ook al ecuwig , of door Gods goedheid , niet verkort zullen zyn,
waar op zig ook de Origcmflen , by Simeon Metaphrajl. in Vita Cyriaci

c.io. beroepen hebben.

Gregorius Nyffenus is het met Origenes ook gantfeh eens : Dat de zie-

len en Duyvels zelfs , haar boosheyd eyndelyk afleggen , en Chriftüs beken-

nen zuilen , ja dat God niet alles in allen zyn zoude , by aldien niet alle het

booze eerji ten vollen afgedaan was. In Difput. de Anima & RefurrecJ.

Item : Orat. Catech. c. 8. 26. & 35 • Alhoewel eenige zulke plaatzen , als

van de Origeni/ien daar ingevoegt, t'eenemaal verwerpen.

Hierony?nus ftaat ten minften dikmaals een eynde van de ftraffen toe,

als hb. i.dePelag. cap. 6. en elders.

14. Van de Eeuwigheyd^ en de hfoti

Is dit de aanmerkinge van Origenes , Hom. 6. in Exod. alwaar gezegt

werd: ,, In de eeuwigheid , zoo toont het wel een zeer langen tyd,maar
„nochtans is 'er een einde aan : en als 'er noch van eene andere eeuwig-

„ heid ftaat, zoo werd 'er wel een langer tyd voorgefteld, maar evenwel

„een eynde gezet. Maar als 'er eeuwigheeden der eeuwigheeden ge-

doemd worden , zoo is 'er echter noch al eenig einde by te verftaan,

„alhoewel het ons onbekend, en van God alleen verordineert is.

En hb. 1 1. de Princip. cap. 3. DeSchrift zegd: „ In der eeuwigheyd
„en noch verder, waar door ze buyten alle twyffel , noch iets meerder

„wil verftaan hebben. Ziet ook of de woorden des Heilands : Ik wil ,

„dat daar ik ben , zy ook zyn. Item : Gelijk ik en gy eens zijn enz.

„meer mochten zyn, als eeuwigheid en eeuwigheeden , licht ook meer,
„als de eeuwigheeden der eeuwigheeden : naamentlyk , als eenmaal

„alles niet meer in der eeuwigheid zyn zal , maar alles in allen God
„zelfs.

15. Van
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i$. Van de macht der Leeraaren
,

Heeft hy dit volgende gefteld, waar door hy zich zelven meenigen

haat en yver op den hals heeft gehaalt , Tom. xi 1. in Matth. pag. 279.
„Teegens den geenen, die ten onrechte oordeelt, en die niet naar Gods
„Woord op aarden bind , nog naar zyn zin op aarden los maakt , zyn de

„poorten der Helle machtiger: en teegens welke zy niet machtig zyn,

„ die oordeelt recht. Maar, doordien die geene, welke zich de

„fteedevan een Bifichop (Superintendent) toeeigenen, deeze fpreuke

„(Matth. xvi.) als Petrus gebruyken, en leeren, dat zy alleen de fleu-

„ telen des Heemelryks van den Heiland hebben ontfangen , en dat al-

„zoo , wat zy op aarde binden, dat is , verdoemen , in den Heemel
„gebonden is, en wat zy los maaken, ook in den Heemel los gemaakt
„is: zoo moet men zeggen , dat ze dit met recht zeggen, zoo wanneer

„ ze ook met eene het werk hebben , om welkers wille tot Petrus ge-

„zegd is : Gy zyt Petms , dat is, als zy zulke zyn , dat op haar de
„Gemeente van Chriflns gebouwt werd, en dit met recht op hen paft:

„Als iemand van de banden zyner zonden zelfs gebonden is , (Spreuk.

„v. 22.) zoo is zyn binden en los maaken alles te vergeefs»

1 6. Van den Huwelyken-fiaat ,

Schryft hy in 't gemeen Comm. in Jerem. Homil. xi. p. 1 15. „ Alles

„wat uyt vleefchelyke vermenginge en welluft afkomt , dat moet door

„de reiniginge gaan, en de reiniginge zelfs is onder de ftraffe gemengt.

En Tomo in Matth. ƒ7.498. „Om de vleefchelyke welluft wille

„kan men onmoogelyk niet tot het gebed bekwaam zyn : door dien die

„fgeene, welke zulke dingen van Venus oefFenen, in befmettinge en on-
„reinigheyd leeven.

Item Homil.6. in Nitm. „ De rechtmaatige echten-ftaat zelve is wel
„zonder zonde , maar de Heilige Geeft is op de tyd , als de echtelyke

„werken bedreeven werden , niet teegenwoordig , hoewel het al een

„Propheet fcheen te zyn , die ze bedreef.

En van de tweede echt ,fchryft hy , Homil. xvi 1. in Luc. „ Detwee-
„de, derde en vierde echt, zal ons uyt het ryke Gods uytfluiten. - - -

„ Iemand die twee wyven heeft gehad , werd , van de gemeente der eerftge-

„boorene en onbevlekte, die geene vlekken noch rimpelen heeft , uyt-

„geflooten, niet dat die in 't eeuwige vuur gaat, maar dat hy geen deel

3 , aan 't ryke Gods heeft. - - - Want ik houde het daar voor, dat iemand,
„die maar eens is getrouwt geweeft , en dat met een Maagd , en een,
„die in de kuysheid gebleeven is, tot de gemeente Gods gehoort. Maar
3 , wie voorde tweedemaal trouwt, fchoon hy al een goed leeven leyd,

„en andere deugden oeffend, die behoort echter niet tot die gemeente,
,,welkegeene vlekken noch rimpels heeft, enz. Add. Homil. 19. mjerem.
i,To. xx. in Joh. p. 295.
Zoo veel zy dan nu genoeg , aangaande de voornaamfte ftrydige pun-

ten uyt Origenes bygebragt , welke de dikmaals gemelde Hnet wydloo-
piger verhandeld, en hem doorgaans, zoo veel hem moogelyk is , ont-

ichuldigt, en ook byzonder in 't derde Cap. van 't tweede Bock pag. 185.
zeer wytloopig van de gehaatte Ketters naam bevryd , daar in de Ker-
kelyke Hiftone zelfs het noodigfte al A'an bygebragt is geworden Hy ge-

denkt ook aldaar p. 230. van Picns Mirandula , als van de geleerd ftever-

deediger
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deediger van Origenes , welke deeze ftellirtge, en meer andere, opent-
lyk heeft verdeedigt, met te ftellen:

Het isgeloofwaardiger, dat Origenes zaalig , ah dat hy verdoemd is.

Deeze ftellinge nu , heeft hy in zyne Verantwoordinge , door een
gancfch Capittel, ®u<eft. vu. ^.48. Opp. verdeedigt : waar in hem ter-

ilond Joamies Nauckrus ,m Chromco, cnJoh.Trilhonms in 'Caiat. Script.

Eccl. v. Ong. nagevolgt hebben, die zyner met grooten lof gedenken,
zonder dat 'er van de Roomfche Kerke iets het geringde daar teegen is byge-
bragt geworden. Veel meer hebben de beroemdfte Roomfche Schryvers zeer

gun Mig en mild van deeze fchriften geoordeeld , gelyk als de volgende
wuorden van Aloyflus Lipomamms getuygen , die in Heriberti Rofvjeydii

Prolegomena ad Vitas Patrum psg. 51. te leezen zyn, nademaal de An-
theur de lichtvaardigheid der zoo genaamde rechtzinnigen , als van
Theophilus , Epiphamus &c. aanmerkt, welke andere, onder den naam
van Origenes , onfchuldig verketteren.

„De Heilige Moeder de Kerke heeft het met de boeken vm Origenes

,, gemaakt ,
gelyk als met die van Cafiianus en diergelyken. Want de boeken

„van de Prmcipieu ,en eenige weinige andere , heeft hy verworpen. Maaf
„de overige zien en hooren wy, dat zonder ?anftoot geleezen werden,
„ja wy fchroomen ons nier, van die teegens de Ketters zelfs aan tevoe-

„ ren, dat noch meer te verwonderen is.

§• V.

Van de verdoemenis van Origenes.

OF Ongenes t'eenemaal voor een Ketter te houden is , en alle zync
ftellingen te verdoemen zyn, en inzonderheid, of hy van de Pe-

lagianifierye verdacht te houden is, dit heeft een nieuw Roorm-Catholyk

Schryver , genaamt Bruno Nevfjerus , aldus beflecht , in zyn Prodromiu
veritatis contra Henriet de Noris Hijloriam Pelagian. P. ir. c. 2. p. 72.

„Dat Ongenes is verdoemd geworden van de Roomfche Pav.fen , Ana-
„(lafins en Vigilnis , en van het Synode ie Alexnndrie , Conflantinopolen ,

„Cyprus, Milaan, ja ook van het vyfde algemeene Synode , dat mag maar

,, alleen om zyne doolingen , of ook om zyn perzoon zelfs , gefchied

„geweeft zyn , het welke doch tot nu tue veele geloochcnt nebben ,

„want anders zoude hy niet eens in de Kerke genoemd werden , daarhy
„nochtans, op den predikftoel, van de predikers, en in 't koor van de

„zangers, gepreezen werd 5 want de eerde fchroomen haar niet, zyne
j.fpreuken by te brengen > en de laatlïe zyne "homüien te zingen -, het

„welke, gelyk zommige zeggen , de Kerke voor zeeker niet zoude laa-

gten gefchieden, by aldien hy voor een verdoemde openbaare,Ketterte

„houden was > maar van deeze vraage wil ik nu niet difpnteeren ; hy

3 , mag verdoemt zyn, gelyk gy het zult willen hebben , zoo wel na zyne
„doolingen, als ook na zyn perzoon , van het vyfde Synode , of naar de

?t verdoemenis der drie Cupittelen , (gelyk als de Geleerde Marca en

„Enagrins heeft) of noch teVooren , gelyk gy zegd , en het geleerd

„ hebt van de kant-aanteekeninge , welke van den Autheur der nieuwe

yt
F,ditio ConciUorum p.490. gelteld is , op de fpreuke , Non folis Theo-

„ dori Cappadocis , vertim etiam johannis Epifcopi Nyjfa & Bajilii nova

„Ji'jlwopoleos , qui fitnul dixerant, Collat. 5. Ongenem ab hac Synodo

I. Deel. O 00 00 jam
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t,jam damnattim fuife ,quanquam fógilius , Pelagius uierque y Gregorius M.

iy quintam Synodum quantum ad tria duntaxat capitula approbarint , ut

3 ,patet ex eortim literis. Alzoo mag, zegge ik, Origenes verdoemd ge-

,, worden zyn, zoo wel van de Synoden, als van de Paufen , zoo werd

„echter nooit gezegd, dat hy weegens die doolinge verdoemd gewor-

3 , den is, welke de Kerke aan Pelagius vervloekt heeft. Hy mag wel,

„ weegens veele andere doolingen , fabelen , dwaasheeden en Godslafte-

„ringen, verdoemd geworden zyn , mynenthalve , daar hebt gy geen

„voordeel van; maar daar op legt gy toe, daar zegt gy ja toe, en daar

„is u aan geleegen, dat hy weegens de Pelagianifterye verdoemd gewor-
,,den is ; maar gy bewyft dit met zeer zwakke gronden , en van daar

„zoude uwe zoo zeer gepreezene Hiftorie , en beroemde redeneeringe,

„niet op zulke onzeekere en twyffelachtige gronden gebouwt zyn ge-

,, worden ; want dat Origenes aan de Arnaancn en Manicheeërs eenige ge-

„ leegenheid zoude hebben gegeeven, om eenige doolingen te bedenken,

„ dat geeve ik vrywillig toe, maar gy bewyft het nergens , dat de Pela-

,,giaanfche doolingen van hem ooit zyn toegeftemt geworden
; gelyk als

„ik dit licht bewyzen wil. Cap. i. hifi. p. 2. feqq. ftelt gy deeze woor-
dden: Theophilus Alexandrinus Origenem Hydram omnium Harefean vo-

„cat, Hieronymus vero, Pelagianorum Amajiitm, erroris Pelagiam prm-

3,cipem truncum, cvjus Pelagii docJrina ramvfculits e(l. Dat is, Theophi.

,, lus Alexandrinus noemt Origenes de Hydra van alle Ketteryen , en Hie-

„ ronymus de Boel van de Pelagiaanen , de hooft-fa?n van de Pelagiaan/e

^doolinge, daar de leere van Pelagius een takje van is ; gy brengt geen
„andere by, want )uftinianus laate ik daar , welken geen Catholyke een

,, plaats onder de Oudvaders verleenen zal, en wilde God , dat 'er niet

„eenige waaren, die hem onder de Ketters en vervolgers der Kerken en

)
,Roomfche Paufen (telden; maar dat hy ook by deeze beide met recht

„uytgezondert kan worden , en zult gy niet loochenen: want het is aan
„allen bekend, dat zy beide zulke vyanden van Origenes geweeft zyn ,

„ dat ze veel teegen hem gefchreeven en gedaan hebben , het welk hen
„ hier na berouwt heeft, toen zy de zaaken beeter en vreedzaamerover-
„woogen; het kan voor zeeker niet gepreezen werden , wat Theophilus

„ teegens Chryfoflomus voorgenoomen , en Hieronymus gefchreeven heeft,

„alleen daarom , door dien zy meenden, dat Chryfoflomus het met Ori-
„genes en zyne aanhangers hield, doch dit hebben wy al Part. I. onder-
„ zocht, en wel met eeven zulk een goed recht, uyt welkers kracht gy
„loochent, Hift.pag. 26. dat Ruffinus een Ketter geweeft is, alhoewel
„Hieronymus hem onder de Ketters telt, daar hy anders, noch St. Pauh-
„nus, noch Pimanus en Melania, noch ook Augufiinus zelfs , zooaan-

„ genaam geweeft zoude zyn , en alzoo gelooft gy Hieronymus niet,

„welke dit zegd, doordien hy naamentlyk zyn vyand was, want de
„verwerpinge van een vyand is rechtmaatig; met wat voor een recht gy
„ nu loochent , dat Rujïnus een Ketter is geweeft , niet teegenftaande

„Hieronymus het betuygt, met eeven dezelve grond ontken ik ook, dat
„Origenes de Pelagiaanfche dwaalingen toegedaan is geweeft, door dien
„de getuygenis van Hieronymus , aangaande Origenes , niet meer geld,

i5
als die van Ruffinus > of het hindert beyde of geen, dewyle hy een ge-

}t
lyke haat teegens alle beide gehad heeft, en de verwerpinge is, ofvoor

„ alle beide, of heel voorgeene rechtmaatige altoos te houden.

§. VI.
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§• VI.

Van Origenes Leere , weegens de algemeene
vernieuwinge.

VAn Origenes leere weegens de eyndelyke verlofllnge der booze gee-

ften , fchryft de gedachte Henricus de Noris het volgende , /. 1 . htjior.

Pelag. c. 1. p. 2. Origenes heeft in 't byzonder geleert , dat de Engelen ,

niet uyt Goddelyke genaade, in eene hoogere Hiërarchie (K.zrkvoo°dyz)

waaren gezet geworden, maar, na dat zy van God alle te gelyk gefchaa-

pen waaren geworden, hadden deeze voor anderen, uyt eyge verdiende,

en eedele gaave , een treffelyker plaats bekoomen. Alzoo ipreekt hy /. 2.

Periarchou cap. 9. Verton quando rationabiles ipfe creatura ,ficut frequen-

ter oftendimus , & fuo loco iterum ofiendemus , arbitrii facultate donatie

fv.nt , Ubertas unumquetnque voluntatisfua vel ad profeclum per imitatio-

nem Dei provocavit , vel ad defeclum per negligentiam traxit. Dat is

:

Maar wanneer de reedelyke fchepzelen zelfs , gelyk als <wj dikmaals getoont

hebben , en op zyn plaats weederom toonen zullen , met de macht van de

vrye wille begaaft zyn; zoo heeft de vryheid een ieder , van kyn wil, of
tot vordermge , door de navoginge van God beroepen , of tot gebrek , door

de onachtzaamheid getrokken. Hierom heeft hy het ook in geen bedenken
genoomen , te zeggen , dat ook de duyvelen zelve weeder bekeert kon-

nen werden. Wanneer hy nu zegt , Et eft altiffimv.s ijle ordo rationalis

creatura, quafe ita praceps nequitia dedit, ut revocari nolit magisyquam

non pojjit , dum fcelerum rabies jam libido ejl & delectat. lib. 1. cap. 8.

Dat is: En de zeer hocge orde van het reedelyke (chepzel, dat zig zooplot-

zelyk aan de boosheid heeft overgegeeven , en niet meer weederom geroepen

wil werden , als het met kan , terwylen de dolheid der fchelmftukken nu.

voor V zelve een wellufl is , en het zelve vermaakt, lib. 1. cap. 8. Alwaar

hy nochmaals met meerder woorden voorftelt , dat de Engelen onder-

fcheydene ampten verdient hadden , een ieder , naar zyne verdiende en

vlyt.

§• VII.

Aangaande de Pelagiariifterye van

Origenes.

AAngczien dat Henricus de Noris , in differt. Hifi. de Synodo v. cap.

xir. p. 59. zegt, dat Pelagius zich nooit op Origenes heeft beroe-

pen , daar hy nochtans wel andere , als Laciantius , Hdarius , Ambro-
Jiits, Hieronymus &c. voor zich en zyne meeninge bybrengt , (by Au-
guftinuslib.de Nat. & Grat. c. 6i.)Ondertu(Tchen nocmdTheophilus Ray~

naudus , in Apologia pro Valeriano Comehenfi c. ix. deeze uytdrukkinge

van Origenes,uyt lib. vu. adv. Celf. Catholicijfima ofalgemeen en regtzinnig:

Poflquam obtulerimus nos,qua ex nobisfunt,venimus ad hoc,ut confequamur ea

qua ex Deo punt. Cum enimfidem noftram & affecium obtulerimus ei, tune

& ipfe largitur nobis diverfa dona Spiritus , de quibus Apoflolus : Omnia
autem ex Deo funt. Dat is: Na dat wy nu voorgedraagen hebben, die uyt

ons zyn, zoo zyn wy tot dat geene gekoomen , op dat wy die dingen verkry-

Uoooo 2 gen t
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gen 3 welke uyt God zijn. Want als wy ons geloove en geneegenheid hem

aangebooden hebben , danfchenkt hy ons zelve verfcheidene gaaven van zy-

nen Geeft , waar van de Apoftel zegt , Alles is ttyt God. Waar van dan

hier booven de andere (tellingen van Origenes bygebragt , en te gelyk de

gronden van zyne ontfchuldiginge hier in getoont werden.

§. VIII.

DAt de beroemde Kerken-leeraar TertulHanus van de Rechtzinnige

eyndelyk ook toe een Ketter gemaakt is geworden , zulks is uyt

het in boek 4 c. §. 54. der Hiftorie zelfs nu al bekent, beneevens de by-

gebragte oorzaaken deflelfs. Zyne gronden kan men , wat de onthou-

dinge en den echten ftaat aangaat, die hy wel uytdrukkelyk eene hoere-

rye noemt, uyt zyn volgende boek, De exhortatione Laftitatis , of aan-
maaninge tot de Kuysheidj genoegzaam bemerken , het welke alhier , wee-

gens de beknopte kortheid deflelfs wel eenige blaaderen beflaan , en tot

een Haaltje van de andere dienen mag , door dien het van de andere als

Ketters werd aangegeeven : het luyd dan , in de Duytfche Taaie , aldus:

Vermaaninge van TertulHanus tot Kuyfch-
heyd, aan een Weeduwenaar.

HET EERSTE HOOFDSTUK.

IK twyffele niet , myn broeder, dat, nademaal gy uwe echte vrouwe
in vreede voor u ter aarde beftelt hebt,gy u tot rufte van uw' gemoed

zult begeeven hebben, en alzoo op eene uytgang tot eenzaamheyd uwe
gedachten laat gaan, en daar heene uw' voorneemen ook beftiert. Want
alhoewel een ieder in diergelyken zaak met zyn geloove behoorde te

raade te gaan , en de kragt daar van te onderzoeken , Edog , nadien by dien
toeftand de nooddruft des vleefches de gedachten opwekt om in 't ge-

weeten te onderzoeken, maar dat aan het geloove weederftaat : zoo is

ook van buyten , de goede raad van het geloove noodig , als een voor-

fpreekerteegensde nooddruft van het vleefch. Maar deeze nooddruft kan
wel bepaalt werden, wanneer men meer op Gods wille, als op zynetoe-
laatinge ziet. Niemand bekomt daar over verlof , dewyle hy het alzoo
onbedacht doed, maaralleen, wanneer hy zynen wille opvolgt. De wille

Gods is eene heyligmaakinge , 1 Theft. iv. Want hy wil, dat wy, als zyn beel-

tenis , hem ook gelyk zullen werden , dat wy heylig zullen zyn
, gelyk als hy

heylig is. Dit goed , naamentlyk de heyligmaakinge , verdeelt hy in

veele zoorten , op dat wy ons in eenige zouden laaten vinden. De eerfte

zoort dan is de maagdelyke ftaat, van de geboorte af. De tweede is, de
maagdelyke ftaat van het waaterbad af, daar men , of in den echten ftaat,

door een zeeker opzet zich rein houd, of in de weeduwenaar ftand, uyt
vrye wille volhard. De derde graad is , de enkele echt, wanneer men,
na een afgeftorvene echt , verder het vrouwelyke gedachte geheel en
al af zegt. De eerfte gelukzaaligheid is de eerfte maagdelyke ftaat, wan-
neer men dat geene geheel en al niet kent, daar men hier na gaarne van
los was j de tweede zoort der maagdelyke ftaat is , die kragt te verach-
ten , die men heel wel kent. De laatfte zoort , als men niet weeder trouwr,
wanneer de eerfte echt , door de dood gefcheyden is , deeze ftaat nu heeft
ook buyten de andere deugden , den lof der befcheydenheyd. Want dit

is
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is loffelyk , dat men na het eens benoomene niet weeder verlangt , en

zulks wel als het ons van den Heere zelve benoomen is geworden , zon-

der wiens wille niet een blad van den boom valt , nog een muffche op
de aarde , die maar een penning waardig is. Matth. x. En hoe befchey-

den luyden doch deeze reedenen : De Heere heeft het gegeeven , de Heere
heeft het genoomen , zoo als het hem behaagt heeft , zoo is het gejehied.

Job. 1.

HET TWEEDE HOOFDSTUK.
DAarom , wanneer wy den echt hervatten , die ons naauwelyks benoo-

men is, zoo weederftreeven wy buyten alle twyffel Gods wille, de-

wyle wy, dat geene weederom willen hebben , dat hy dog ons niet gee-

ven wil. Want by aldien het zynen wille geweeft was , zoo zoude hy
her ons niet benoomen hebben. Ten waare dan, dat wy ook daar in

Gods wille zoeken, als of hy nu weeder over ons wilde befluyten, wat
hy al voor heene gewilt heeft. Maar , daar is geen goed nog gronde-
lyk geloove, als men alles op Gods wille fchuyft , en alzoo ieder een
vleyd , en zegt , dat 'er niets altoos zonder zyn bevel gefchied. Dat
wy niet bekennen, hoe alles eenigzins in ons fteekt. Aldus konde men
alle zonden ook wel ontfchuldigen , wanneer men beweeren wilde, dat

'er niets van ons , zonder zynen wille gefchiede. En alzoo zoude voor-

zeeker de gantfche tucht , ja ook God zelfs , t'eenemaal wegvallen ,

wanneer hy ook dat geene zelfs, wat hy niet wil,uyt zynen wille voort-

brengt, of als daar gantfeh niets is, dat God niet wil. Maar hoe kan hy

dan alzoo iets verbieden , daar hy ook zelfs de eeuwige ftraffe opgelegt

heeft? Hy wil gewis dat niet , wat hy verbied , en daar hy door belee-

digt werd. Gelyk als hy dat geene , wat hy wil , gebied en aanneemt,

en ook eeuwiglyk beloont. Daarom dewyle wy het alle beyde uyt zyne

gebooden geleert hebben, naamelyk, wat hy wil en niet wil, zoo heb-

ben wy nu den wille van een van beyden te kiezen , gelyk als 'er gefchree-

ven Haat , Ziet ik hebbe het goede en booze 11 voorgelegt. Sirach xv. Want
gy hebt van den boom der kenniffe van goed en kwaad gegeeten. En om
die reede derven wy dat geene, wat aan onzen wille vry (iaat, op Gods
wille niet fchuyven , door dien hy ook gaarne wilde, dat wyalleen maar

het goede wilden, terwylen hy zelfs niets kwaads wil.

HET DERDE HOOFDSTUK.
AJA dat hy dan van Gods wille , en des menfehen gehoorzaamheid , veel

* * gedifputeert hadde,zoo pafte hy het eyndelijk op de zaak zelfs, aldus:

Dit zy dan voor afgezet , op dat ik nu na des Apoftels woorden 1 Cor.

vi 1. 6. verder voort gaa. Daar ik dan inzonderheid niet als goddeloos

fchvnen zal, wanneer ik leere , wat hy van de onthoudinge belyd , hoe

ze meer te bekennen is. Nu heeft hy alle deeze toelaatinge niet naar men-

fchelyke, dat is, naar zynen zin , maar na het Goddelyk voorfchrift in-

c;evcert. Want daar hy ook zelfs van de Weduwen en ongetrouwde be-

jfluyt, dat ze zouden trouwen, wanneer ze haar niet konnen onthouden,

door dien het beeter is te trouwen ah te branden , zoo keert hy zich tot

een andere zoort van menfehen , en zegt : den getrouwden zegge met ik ,

maar de Heere. Alzoo wyft hy op den Heere , buyten zyn eyge per-

zoon, en dat hy het booven gezeyde niet in des Heeren perzoon , maar

in zyn eygen gezegt heeft , naamentlyk , dat het is beeter te trouwen als

te branden. Welke woorden wel de ongetrouwden of de weduwenaars aan-

gaan. Dog die geene, welke voor zig zelfs de vryheid tot trouwen nee-

Ooooo 3
men,
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men, moogen bedenken, wat hy voor een goed aanwyft, het welke bee-

ter is als de ftraffe, die niet goed fchynen kan, behalven, als ze met het

grootfte kwaad vergeleeken werd , zoo dat het' daarom beeter is te trou-

wen, om dat het noch flimmer is te branden. Goed is het , als het voor

zich zeiven alzoo heet , zonder vergelykinge van een ander, ik wil niet

zeggen van een kwaad , maar ook van een goed , dat als het by een an-

der goed vergeleeken en van een ander afgebeeld word, het dan nog on-

der de naam van 't goede blyve. Maar als het uyt vergelykinge met
het booze befchreeven zal werden , zoo is het trouwen zoo goed niet

,

als een zoort van een gering kwaad , het geene van het grooter gering

werd gemaakt, en onder de naam van 't goede influypt. Maar zoo gy
de vergelykingsreede weg doet, en zegt : het is beeter te trouwen, als te

branden , zoo vraage ik, of gy u wel toevertrouwt te zeggen , het is bee-

ter te trouwen, op dat gy niet dat geene noemt, 't welke beeter is. Daar-

om is dat geene ook voorzeeker niet goed, wat niet beeter is , nademaal

gy de vergelykinge hebt weggenoomen , welke dat geene voor goed aan-

geeft, wat zy erkent beeter als het andere te weezen. Daarom moet men
deeze woorden , het is beeter , enz. alzoo verilaan , dat het beeter is

met een, als met twee oogen te zien. Maar als men van de vergelykin-

ge afgaat, zoo zal het niet beeter zyn, een oog gantfeh niette hebben, als

een goed oog. Van daar zal niemand uyt deeze fpreuke ook geleegen-

heyd neemen, welke eygentlyk de ongetrouwde en weduwenaars aangaat,

die nog van geene verbindinge weeten. Alhoewel ik wel zoude konnen
toonen, dat ook de zulke de bedinginge van de vergunde magt moeten
in agt neemen.

HET VIERDE HOOFDSTUK.

V Oor 't overige weeten wy, dat de Apoftel va.n de tweede echt gezegt

heeft: Zyt gy van de vrouwe ongebonden, zoo zoekt geenwyj', doch

zoo gy ook trouwt , gy zondigt niet-, i Cor.vi i. Maar hy fpreekt dit ook
maar na zyn gevoelen, en niet na Gods bevel. Maar tuflehen menfehen
raad en Gods bevel, is een groot onderfcheyd. Nufpreekthy: Ikheb-

be geen bevel van God, maar ik raade maar. Door dien 'er dan noch in

't Euangelium , noch in Paulus Zendbrieven, naar Gods bevel, defchei-

dinge van den Echt toegelaaten werd, zoo is daar uyt wel te befluyten,

dat 'er maar alleen een Echt vergunt is. Want al wat niet van den Hee-
re toegelaaten is , dat moet men voor verbooden erkennen. Ik laate

ftaan, dat eeven deeze toevoeginge des raads, gelyk als óf hy al te wyt
gegaan was, terftond ingetrokken en herroepen werd, wanneer hy daar

byvoegt: Doch de zoodaanige zullen verdntkkwge tn't vleefch hebben ,en

haar alzoo verfchoonen wil, en ook de tijd zeer nor t erkent , dat zoowel
de getrouwde als ongetrouwde leeven zouden , terwylen hy de bekom-
mernifien der getrouwde betracht. Want om dat hy daar meede leert,

waarom het niet goed is te trouwen , zoo raad hy het ook af, wat hy te

vooren toegelaten hadde. En zulks wel in de eerfte trouw : hoe veel te meer
dan in de tweede ? Maar als hy ons na zyn eyge voorbeeld vermaant ,

zoo wyft hy immers klaar aan, hoe hy ons hebben wil , naamentlyk als

onthoudende, en te gelyk, hoe hy ons niet hebben wil. Wat hy nu

niet wil , dat laat hy noch vrywillig , noch naar waarheid toe. Want
by aldien het zyn wille was geweeft, zoo zoude hy het niet alleen ver-

gunnen, maar ook t'eenemaal beveelen. Maar ziet , hy fpreekt noch-

tnaals, eene Vrouwe kan na haaresMans dood wel trouwen, maar in den-

Heere.
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Hecre. Doch , fpreekt hy , zy zal zaaliger zijn, zoo zy alzoo blijft na
mijn raad, ook achte ik, dat ikdenGecJi Gods hebbe. Daar zien wy nu twee
raadgeevingen , daar hy het trouwen vergunt, en hier na de onthoudin-
ge van trouwen beveeld. Daar zegd gy dan op: wat raad zullen wy vol-
gen? Ziet htt aan, en lees! Wanneer hy het vergunt, zoo wyft hy een
veritandigen raad aan , als hy de onthoudinge beveeld , zoo noemt hy
het den raad des H.Geefts. Daarom volgt de vermaaninge, welkeGod
zelfs bekrachtigt. De geloovige hebben ook wel den Geelt Gods, maar
niet alle geloovige zyn Apoftelen. Waarom voegd hy dan , daar hy al

een geloovige genoemd heeft, hier na daar by: Hy heeft den Geeft Gods,
dat doch niemand van een geloovige in twyffel trekt? Daarom naament-
lykj op dat hy de voorrang des Apo/iels zoude aanneemen ; want ei-

gentlyk hebben de Apoftelen den H. Geeft, welke de kracht der wonde-
ren , en de tonge der teekenen, in de werken der prophetie, ten vollen

hebben, en niet ftuks wyze, als de andere. Alzoo heeft hy den H. Geeft
tot des te grooter aanzien gebruykt, door dien hy meer gehoorzaamheid
eiaar in vereifcht, zoo dat het alzoo niet den raad des H. Geefts , maar
na zyne achtbaarheid een bevel is.

HET VYFDE HOOFDSTUK.

NU zal ik tot het bevel van eens te trouwen treeden. De oorfprong

des menfehelyken geflachts zelfs bewyft dit , om dat hy aanwyft,

wat God van den beginne ingezet heeft, op dat het den nakoomelingen
tot een voorbeeld verteld wierd. Gerief. 11. Want als hy den menfche
gemaakt, en hem eene noodige helpfter gegeeven hadde, zoo waaren'er

wel veel ribben in Adam , en onvermoeide handen in God , maar niet

veele wyven voor God , maar de menfche Gods , Adam , en het wyf
Eva, hebben alleen een echt onder zich gehad. De vrouwe vanden
menfche Gods , is naar den grond zyner fcheppinge, en de eerfte wille

Gods, ingezet gewerden. Deeze twee zullen een vleefch zyn , niet drie

of vier, anders was het niet meer een vleefch, noch twee in een vleefch.

Maar als dan zullen ze het zyn, als de verbindinge in de vermenginge,

van twee in de eenheid eens voorgaat. Maar als het noch eens of dik-

maals gefchied, zoo is het niet meer eens, en zy zullen niet twee in een

vleefch zyn, maar een vleefch in veele. Maar wanneer het de Apojid
op de Gemeente duyd , Ephef. v. op het geeftelyke huwelyk van Chri-

fttts en de Gemeente, een Chriflus en een Gemeente, zoo is daar uyt te

weeten, dat ons de enkele echt dubbelt beveiligt werd , zoo wel vol-

gens den grond des geflachts, als de beveftinge van Chriflus: wy werden
dan van beyde de zyden, naar eenen echten-ftaat geacht, vleefchelyk in

Adam , en geeftelyk in Chrijlus : een voorfchrift der enkele echt gaat

ook de twee-geboortens aan : wie uyt de enkele echt treed , die treed

uyt alle beyde.

HET ZESDE HOOFDSTUK.

HEt dikmaals trouwen'is met eenen vervloekten man begonnen. La-
rnech heeft allereerft twee vrouwen genoomen , en drie tot een

vleefch gebragt. Genef. iv. Maar men mocht zeggen, hebben doch ook
de gezeegende Patriarchen niet alleen meer vrouwen , maar ook meer
byzitten gehad : dan moogen wy het immers ook wel doen. Ja gy zoud
het wel derven doen , indien 'er noch maar eenige voorbeelden van een

toe-
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toekoomende geheyraenis overig waaren , die gy met de voorbeelden van
uwen echt kondet hebben , of als nu noch die woorden plaats hadden

:

Wafi en vermeenigvuldigt n. Gerief, i. Dat is, indien daar noch niet

een andere ftemme over gekoomen was , naamentlyk , dat de tyd nu

zeer kort is , en dat het voorts is , dat die daar vrouwen hebben , zou-

den zyn, als geene hebbende, i Corinth. vu. Want voor zeeker , door
dien hy de onthoudinge oplegt , en de vleefchelyke vermenginge
dempt , zoo fchafc hy daar meede dit af : Wafl en vermeemgvnl-
digt! Maar ik houde het daar voor, dat het alle beide van God geordi-

neert en bevoolen is , als die toen ter tyd wel in 't begin het geflachr ver-

meerderen , en daar toe den echt haaren teugel wilde laaten , tot dat de

aarde vervult , en ftoffe tot een nieuwe teelinge voortgebragt wierd.

Maar nu heeft hy te gelyk met de laatfte tyden bepaalt en weeder-

roepen, wat hy voorheene toegelaaten en vergunt hadde , niet zonder
grond der voortplantinge in 't begin, en de te rug houdinge aan'teynde.

Het begin is altydwyd,en het eynde eng. Men plant daarom een woud,
en laat het waiTen , op dat men het eyndelyk afhouwe. Dit was een

oude orde , die al in 't nieuwe Euangclium afgedaan werd , daar de
byl ook reeds al aan den wortel van de boom gelegt is. Alzoo isookhet
gebod afgeraakt: ooge om ooge , en tant om ta?it , na dat het andere ge-

booren is : -Niemand vergelde kwaad met kwaad. Matth. v. tweede boek

Mofis cap. xii. Nu meene ik, dat ook de menfehelyke ordeningen de

oude voorgaan.

HET ZEEVENDE HOOFDSTUK.

MAar waarom willen wy uyt de oude voorbeelden niet veel eer die

geene erkennen, welke voor de nakoomelingen een goeden tucht

geeven, en de gedaante des ouderdoms vernieuwen ? Want ziet, ik zie,

dat inde oude Wet zelfs, de vryheid van dikmaals te moogen trouwen,
befneeden word. Genef. xxi. is het gebooden : Myne Priejlers zullen

niet veelmaal trouwen. Daar men dan wel zeggen kan , dat het ook veel-

maal is, wat niet eenmaal is j wat niet eens is, is veel, want na een volgt

het getal van veel. Een is alles, wat eenmaal is. Maar voor Chnfius wierd
alleen de vervullinge des wers hier in , gelyk in het andere, gehouden.

Om die reede dan werd het by ons volkoomen en naauwer voorfchree-

ven, dat men maar eens trouwen mag, die een Priefter zyn wil. i Tim.
in. zoodaanig, dat ik ook weete, hoe dat eenige tweemaal getrouwde
afgezet geworden zyn. Zegt gy daar op, zoo is het echter aan anderen
vergunt, dewyle die geene, dien het verbooden is, daar van werden uit-

gezondert. Maar wy zullen onverftandig zyn , zoo wy meenen , dat

het den Leeken toegelaaten is, wat de Pricftersniet vergunt is. En zyn
dan wy Leeken ook geene Priefteren ? Daar ftaat immers gefchreeven :

Hy heeft ons tot Koomngen en tot Priefieren , Goode en zynen Fader ge-

maakt. Openb. i . Het onderfcheid tuiïchen de leerftant en het volk heeft

de Kerke eerft aangevangen, en deezeeere is door denzeeteldesleerftands

van God geheiligt, alwaar nu een zeetel des leerftands is, daar offert en
doopt de Priefter, die aldaar alleen is. Ja ook , waar 'er maar drie zyn,

daar is al eene Gemeente, ichoon het maar Leeken zyn. Want een ieder

leeft uit zijn geloove : en by God is geen aanzien der perzoo?ienj Matth.
xi ix. Dewyle niet de hoorder des wets, maar de doender gerechtvaardigt

zal werden , gelyk als de Apojtel zegt, Rot». 1 1. Hebt gy nu het recht

des Priefterdoms in u zelven , gelyk gy het dan hebben moet , zoo moet
het
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het Priefter-recht ook de Priefter-tucht hebben. Gy doopt, of offert,

als een, die tweemaal getrouwd is, hoeveel meer zal hy het een Leek
zeggen, wat tot heil dient voor den Pricfter om te doen. Maar gy zegt:

Men moet van de nood een deugd maaken. Geen nood kan ontfchul-

digen, die geen nood konde zyn. Ja dat die geene , welke tweemaal
trouwen, alle gefcholden worden, ook die geene zelfs , welke uyt nood
iets toelaatelyks doen , wil ik zeggen , dat God ons alle alzoo bekwaam
wil hebben, op dat wy over al zyn bevel verbonden zyn te volbren-

gen. Wanneer nu de Leeken dat geene niet houden, waar door zy tot

Ouderlingen verkooren konnen werden , hoe zullen die dan Ouderlin-

gen konnen zyn, welke uyt de Leeken verkooren worden? Daarom moe-
ten wy ook een Leek van het tweede trouwen afhouden , dewyle geen
andere een Ouderling zyn kan, als een Leek, die eenmaal getrouwt is.

HET ACHTSTE HOOFDSTUK.

WAnneer nu alles , wat vergunt is , al terftond meede goed is , zoo mag
men ook wel voor de tweedemaal trouwen. Maar de Apoftcl zegd:

Alles is wel geoorloft , maar alles is met oorbaar , 1 Cor.vi. Maar ikbid-

de u, kan 'er wel iets goed heeten, dat niet nuttelyk is? Is dattoegelaa-

ten, wat zelfs niet oorbaar is , zoo is ook toegelaaten , wat niet goed,

is. Maar wat zoude gy liever willen nakoomen , wat diefweegen goed
is, om dat het toegelaaten is, of dat diefweegen goed is , wyl het met
eene nut is? Ik zie een groot onderfcheyd, tuflchen de toelaatingeende

oorbaarheyd. Van het goede behoud gy niets recht , dewyle het goede
niet eerft mag vergunt werden : maar dat geene werd alleen toegelaaten

,

waar aan men twyffelt, of het al goed is, en dat ook wel niet toegelaa-

ten zoude konnen werden, wanneer het niet een gewichtiger oorzaak te

vooren heeft. Want van weegen het gevaar der onkuysheyd is het twee-

de huwelyk toegelaaten , nademaal men anders niet beproeven konde,

wie den wille Gods, of wie zyne eygene wille opvolgt , by aldien het

niet maar alleen een verlof van eene goede zaake is. Men kanookanders
niet zien ,wiehetteegen\voordige voordeel zoeken , of geleegenheyd tot

vryheyd daar uyt neemen wilde, wie den wille Gods , of wie zyn lult

volgde. De vryheyd is gemeenelyk eene verzoekinge voor de maatig-

heyd , door dien deeze door de verzoekinge beproefd werd , maar de

verzoekinge werkt door de vryheyd. Alzoo gefchied het ook, dat alles

wel toegelaaten is , maar dat alles niet nuttelyk is , door dien iemand
verzocht werd , dien men iets toelaat , en die overwonnen werd , door
dien hy in de toelaatinge verzocht word. De Apo/lclen hebben ook wel

derven trouwen, en vrouwen met zich omvoeren, en ook van het Euan-
gelium leeven. 1 Cor. ix. Maar Paulus , die dit niet tot geleegenheyd

gebruykt heeft , voert ons op zyn eyge voorbeeld , en leerd daar mee-

de, hoe dat daar in een beproevinge beltaat , waar in men door vryheyd

beproefd werd. J

HET NEEGENDE HOOFDSTUK.

ZOude men nu niet wel moogen zeggen, dat de tweede echt een zee

-

1 kere zoort van hoererye is ? Want Paulus zegd : De getrouwde

mannen bezorgen maar alleen , hoe zy de vrouwen zullen behaagen , het

welke hy niet van de gewoontens zegd , maar van het optooizel en de

pronkerye , en alle bevlytiginge der fchoonheyd , om de welluft daar

I. Deel. P p p p p door
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door op te wekken ; nademaal de vleefchelyke luft dit aan zich heeft

,

door de geftalte en pronkerye te behaagen , het welke cun ook de oor-

zaake der hoererye is. Hoe meend gy dan wel , dit de echt de hoere-

rye gelykvormig is ? dewyle ik eeven dat daar inne vinde , wat tot de

hoererye gehoort. Ondertufichen zegt de Heere zelfs : IVie een vrou-

we aanziet , om haar te begeeren, die heeft haar al in zyn hert e gefchon-

den. Matth. v. Heeft dan die geene wel minder gedaan , die haar aan-

ziet , om haar re trouwen ? het welke hy wel niet doen zoude , indien

hy geen luft hadde om haar te trouwen. Het zy dan , dat men een wyf
neemen konde, dat men wel niet zag, doch echter luft tot haar hadde,

als men ze nam. Voorzeeker een man , die geen luft heeft, is verre van

de jalouzye. Alle vrouwen zyn jaloers na de mannen , zoo lange als ze

noch vreemt en niet getrouwt zyn , het zy dan , dat ze met eene den

echt breeken. Het onderfcheyd nu, tuflehen den echt en de hoererye ,

fchynt alleen van de Wet af te koomen. Want anders is de zaak , by
man en vrouw, eeven dezelve, want zoo wel de echt als hoererye , is

eene vermenginge des vleefches. Daar is nu de ftryd hier van, welke

luft ons de hoererye gelyk gemaakt heeft. Maar zegd gy: Daar meede
neemt gy ook de eer(te echt weg. Ja waarlyk met recht, dewyle ook dee-

ze eeven daar uyt befiaat , Wat hoererye is. En daarom is het den menjche

bejt , geen wyf aan te raaken. 1 Cor. vi 1. Door dien ze door het maag-
fchapmetde hoererye aan iemand maar hef is. Maar dewyle dit ook van de

eerfte echt gezegt kan werden , om de onthoudinge te verdeedigen , hoe

veel meer zal het dan wel gelden, om de tweede echt te fchuwen? Zvt
dan dankbaar, als u God toegelaaten heeft eens te trouwen : Want zoo
zult gy dankbaar zyn, als gy niet weet, dat hy het u nochmaal toelaar.

Maar gy zult dat verlof wel niet gebruyken , wyl gy ook de maatigheyd

zelfs niet gebruykt. De maatigheyd heeft de naam van maat. Gy hebt

ligt nog niet genoeg , dat gy van den hoogften graad der onverloofde

maagdelyke ftaat op de andere graad , door het trouwen gevallen zyt,

maar gy valt ook wel op de derde , en kont ook op de toekoomende
graad wel gedreeven werden , dewyle gy in de andere ftand niet onthou-

dend geweeft zyt. Want Paulus heeft de meerdere huwelyken niet wil-

len verbieden, door dien hy de toelaatinge der anderen herroepen heeft.

Men konde veel meer alle daagen wel trouwen , en in het trouwen van
den jongften dag overvallen worden , als Sodoma en Gomorrha , daar het

wee vervuld wierd over de zwangere en zuigende , dat is , over de echte

heden der onmaatigheid. Matth. xxiv. Gcnef. xix. Want van trouwen

komt zwanger zyn en zuygen. En wanneer zal dan het trouwen een

eynde hebben? Ik houde het daar voor, als het byflaapen ophouden zal.

HET TIENDE HOOFDSTUK.
HL/tEn verloochene doch eens de vleefchelyke vruchten, ep dat menein-

*-J** delyk de geeflelyke in oog/Ie ! Neem deeze geleegenheyd dan aan

,

alhoewel ze juyft niet de allerbefte is; doch hebt gy niemand , dien gy
die plicht bewyft ? ó hoe gelukzaalig zyt gy 1 gy hebt een fchuldenaar

verlooren , die eeven deeze fchaade of veel eer voordeel bevind, Want
aoor de onthoudinge zult gy woekeren, zoo dat gyeen groote voorraad

van noodiger verfchooninge in 't vleefch zult verzaamelen. Want laat

ons ons geweeten zelfs bedenken , hoe een menfeh zich heel anders be-

vind, wanneer zyn vrouwe fterft. Bid hy tot den Heere , zoo is hy
den Heemel heel na. Leeft hy de Schrift , zoo is zyn geheele gemoed

daar
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daar by. Zingt hv Pfalrnen, zoo is hy vroolyk. Daarom heeft ook de
Apo/iel het gebed der reymginge aanbevoolen , uyt oorzaake van 't gee-

ne hy voor eenen tyd langtoegelaaten hadde: dat men naamentlykaltyd

dat geene moed oeftenen , wat het bequaamfte was. Is nu den menjche

het gebed daagelyks, ja alle oogenbhkken noodig , zoo is het ook de onthou-

dinge, die tot het gebed noodig is. Het gebed komt uyt het geweeten
/voort. Is het geweeten befchaamd, zoo werd ook het gebed belichaamt.

De Geeft voert het gebed tot God. Is de Geeft by zig zelve de zonde
fchuldig, zoo is het geweeten befc'naamt, en hoe zal het voor den altaar

Gods kunnen bidden? Want zoo ftaat'er in 't Oude Tefiament: Wy zul-
len Heilig zyn , door dien ook God Heilig is. Levit.xi. En weederom :

Met den Heiligen zult gy geheiligt werden , met de onfchnldigen zult gy on-

fchuldig zyn, en met de uitverkoorenen uitverkooren. Pfal.vn. Wantwy
moeten alzoo in de tucht des Heeren daar heene gaan , dat wy God waar-

dige vruchten toebrengen, en niet na den lult des vleefches. Want al-

zoo zegt de Apoftel : Naar den vleefche te denken is de dood , maar naar
den Geeft te zyn , is het eeuwige heven , in Chriftus Jefus onzen Heere.

Rom. vin. Als dan deeze uytbluiiinge ook den H. Geeft by de eerfte

echt verdryft, daar het vleefch gebruykt werd: hoe veel te meerder dan
by de tweede echt?

HET ELFDE HOOFDSTUK.

WAnt deeze fchande is dubbelt , door dien 'er by de tweede echt

twee vrouwen tot eene man zyn , de eene in den Geeft , en de an-

dere in 't vleefch. Want gy kunt de eerfte niet haaten, die gy ook eene

loutere liefde toedraagt : En eyfcht nu van God weederom , voor wel-

kers ziele gy God bid, voor welke gy jaarlyks Goode offert. Zoo zult

gy dan voor God met zoo veele vrouwen ftaan, zoo veel alsgy haarer

in,'t gemoed gedenkt, en gy zult 'er, voor twee offeren, en twee van haar

door den Priefter noemen, welke, van weegen de oude wet van demaag-
delyke ftaat, met maagden, en zulk een ,dicgccucu man gehad heeft, om-
ringt is. Zal uw' offer dan wel vry en onftraffelykkonnen opklimmen ?

en kunt gy wel onder andere begeertens , uyt een goed herte , om de
kuisheid van u en uwe vrouwen te zaamen, bidden.

HET TWAALFDE HOOFDSTUK.

IK weet heel wel , met wat voor ontfchuldigingen mende onverzaade-

lyke luft des vleefches bemanteitj hier toe behoort de noodige hul-

pe des hchaams , de huyshoudinge , den ontfang en uytgaave , de be-

waaringe der fleutelen , de uytdeelinge van de huiffelyke arbeid, detoe-

ftel van neeringe,ende huiszorgen. Doch licht gaat het alleen maar in de

huyzen der getrouwde regt toe. Maar de huisgezinnen der ongetrouwden»

der gezneedenen, zoldaaten en reyzigers, zyn zooder vrouwen, wel heel

verdorven. Zyn wy dan ook geene zoldaaten, en wel onder des te groo-

ter tucht, hoe grooter onzen Veldheer is ? Zyn wy dan ook geene pel-

grims in deeze weereld ? Waarom zoude het met een Chriften zoo ge-

field zyn, dat hy niet zonder eene vrouwe zoude konnen keven? Maar
als 'er tot de huyffelyke zaaken al eene hulpe noodig was , zoo neemc

eene geeftelyke hulpe, neemt eene van de weduwen by u , die van ge-

loove fchoon, met armoede begaaft, en van ouderdom bekend is> zulk

eene helpfter zal een groote bruiloft maaken > en wanneer gy al meerder

Ppppp 2
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van haar hart , zoo is het dog Goode aangenaam. Maar licht denken

de Chrijienen op het toekoomende, die doch niet eens den dag vanmor-
gen zeeker hebben. Zal dan een knecht Gods naar erven verlangen , die

zich zelve van de weereld onterft heeft? Hoe zal dan iemand den echt

verdubbelen , als hy van de voorige geene kinderen heeft ? daarom wil-

len zy deeze zoo veel te langer gebruiken, daar doch de Apoflel zelfs,

inde vervolgingen, zich tot den Heere fpoed, diede ftantvaftigfteinde

marteltfatie was , de gewilligfte in de meededeelinge der goederen , maa-

tig in de aanneeminge van dezelve. Eindelyk willen zy licht daar mee-

de , dat zy aan hunne kinderen haaren woeker nalaaten , het gèmeene

befte helpen, opdat het aan ryke lieden niet ontbreekt , en om dat zy
geene kinderen hebben , dat de wetten, rechten , en handelingen niet

ondergaan, de tempelen niet woeft ftaan, en 'er niemand ontbreeke, die

luidskeels uytroepe : Weg met de Chrijienen na de wilde dieren ! Want
dat willen die geene, welke kinderen zoeken , gaarne hebben. Deeze
voornaamfte oorzaake, naamelyk, de ongeleegenheid met de kinderen,

is alleen genoeg om den ftant van de Weduwenaars aan te raaden. Want
deze menfchen werden door de Rechten gedrongen om kinderen te teelen,

door dien anders een ieder verftandig man nooit heel zeer na kinderen

heeft verlangt. Wat wilt gy dan doen, wanneer gy geene kinderen heb-

ben wilt , en dat uwe vrouwe zwanger werd, wilt gy het kindheimelyk
ombrengen? Ikachre, dat wy nog een ontfangen noch gebooren kind
derven dooden. Maar wilt gy ten tyde van haar zwanger gaan , een

middel van God afbidden , en om dat geene zoo yverig fmeeken, dat

in uw' magt was , en dat gy evenwel geweigerd had ? Licht mocht gy eenc
onvruchtbaare vrouwe willen neemen, of ook weleen oud wyf, het wel-

ke alsdan van den Heere eer gefchieden kan , wanneer iemand zyn eyge

wille in de plaats van een goddel yken yver, tergen wil.

HET DERTIENDE HOOFDSTUK.

TJ Ier brengt hy veele voorbeelden der Heidenen by , die , of maar eens
**-* pleegen te trouwen, of daar toe gedwongen wierden , of ook gantfch
wet trouwden, en hy befuit het boek daar op aldus:

Ik zoude onder de Chriftenen noch wel veel meer zeekere voorbeelden
konnen vinden, en wel des te gewichtiger , hoe meer het in zig heeft,

in kuisheyd te leeven, als om haarent wille te fterven , dat is , dat de
ziele, met dit goed vermengt zynde, als van 't leeven afgefcheiden werd.
Hoe veele werden 'er nu in de Kerken tot den dienft verordineert , wel-
ke liever met God hebben willen trouwen , haar vleefch de eere aange-
daan , en zig zelfs als dochters der befchaamtheid opgeoffert , om dat
zy die booze luft in zig zelven gedood hebben, met alle dat in 't Para-
dys niet hadde konnen koomen. Waar uit men dan befluiten moet , dat,

wie in 't Paradys weeder wil koomen , eyndelyk van die zaake moet af-

laaten, waar door het Paradys geflooten werd: genaade zymet dengee-
nen , die dit merkt.

NB. Pamelius merkt in zyne Editie, p. 66^. hier by aan , dat Hiero-
nymus eeven zoo , als hier Tertullianus , de woorden van Paulus i Cor.

vu. uitlegd, en toepaft, en ook niet anders teegens den echt en vlee-

fchelyke luft fpreekt, als Tertullianus , lib. i.adv.Jovmianum, inzon-
derheid, daar hy ook het trouwen een gering kwaad noemd, enz. Waar
meede hem dan deeze Catholyke Schryver te gelyk ook van de befchuldi-
ginge eener Ketterye ftüzwygende ontfchuldigt.

§. IX.
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§. IX.

Een overgebleeve gefchrift van een
Donatift.

GElyk als wy eenige overgebleevene fchriften en ftukken van onder-
fcheidene zoo genaamde Ketters alhier bygevoegt hebben , 200

zullen wy ook tot verklaannge van 't vierde Boek , 8. Cap §. 4,8. enz.
van de Donatifien zelfs hier ook iets ter needer ftellen , zoo als het on-
der de boeken van haare teegenfpreekers, inzonderheid van Auguflmus

,

nu nog te vinden is. By deezen dan ftaat, onder anderen, in 't zeeven-
de Stuk van den Lyonfchen druk, p 217. de volgende zendbrief van een
zeeker Bifjchop der Donatifien, genaamt Gandentius, welke aldus luyd:

IVy hebben uwe fchriften door die geene verkreegen , welke , volgens

haaien leevens aart en gewoonheeden , voorzeeker aan ieder een lief zyu.
Daar mne hebt gy zoo veel gefchreeven , dat gy ons noch t'eenemaal onfchul-

dig, nog ook fchuldig houden kunt. Houdgy ons nu voor kiiuaade menjehen,
zoo moet gy dit verdoemelijk gezelfchap myden. Maar by aldiengy ons voor
onj'chuldig houd, 't geene gy ook zelve gezegt hebt , zoo verheugen wy ons

de vervolgers m het geloove Chrifii te verdraagen. IVy blyven echter in deeze

Gemeente , in welke de naame Gods , en zijnes Chrifli , gelyk als gy zelfs

Jchryft , altyd in der waarheid genaamt is geworden , of leevendtg , zoo
lange als het God beliefd, of wy willen m het heirleeger des Heeren ons ke-
ven eindigen, gelijk als het Gods huisgezin pafl , naamelijk , onder dit be-

ding, dat het als dan zoo zoude konnen gefchieden , als men geweld zoude
willen gebruiken. Want anders is niemand zoo uitzinnig, die zonder eeni-

gen dwang tot de dood zig zoude haafien. Maar ik betmge voor God en

by alle zijne geheimeniffen , dat ik die geene, welke by ons zijn, op hetern-

fichjkfte vermaand hebbe, dat al wie daar wilde uitgaan, het maar opent-

lyk en welgemoed mocht bekennen Want wy konnen niemand teegen zynen
wille te rugge houden, dewyle wy geleert hebben, dat niemand tot het God-
dclyke geloove ooit gedwongen moet werden Ondertnffchen wenfehen wy
u gezondheid en goede regeeringe, en dat gy ophoud met de Chriftenen ver-

der te ontruften.

§• X.

Een andere Brief.

DE andere brief van deeze zelve Gandentius , aan een zeeker Staat-

kundige, ftaat ook aldaar, p. 218. luydende aldus: „Dewyle ik

„onlangs in der haaft iets kortelyks geantwoord hebbe, zoo moet iknuj

„op uw' fchrift, uyt Gods Woord antwoorden, De Heere heeft gezegt:

„Gy zult de onfchuldige en de rechtvaardige niet dooden , en de fchuldige

ygantfch niet rechtvaardigen, Exod. xxv. Alzoo is het dan in 't gerichte

„Gods gewis, dat die eenerleye zondeen fchuld aan zich hebben, welke

„ een fchuldige vry fpreeken , en een onfchuldige ombrengen. Wanneer
„nu de van u genoemde Gabinus , voor de gemeenfehap fchuldig, of de

„andere ontrouw geweeft zyn, zoo heeft men naar Gods woord die gee-

„ne, welke daar deel aan gehad hebben , onmoogelyk niet konnen vry

„fpreeken. Maar , wanneer zy als onfchuldige en heylige mannen aan-

Ppppp 3
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„ genoomen zyn, waarom dood gy dan de onfchuldige , die doch in 't

„geloove blyven, daar uyt gy ze alle, als Heylige aanneemt? want van

„de heylige Emeritus van Cfjarea^is'er in de plaats des waaren een kwaad
,,gefchreeuw tot u gekoomen. By aldien het ook al waar was, zoo hoo-

„re men dan na de woorden des Apoftels ; by aldien 'er eenige van het ge~

„loove afvielen, zal dan haar ongeloove Gods geloove te mete doen? Rom.
„ui. Gy wilt my ter vlucht overreeden , als was het volgens de wet:

„ Maar men moet hem hooren , die de wet doet , door dien de Apoftel

3, Paulus zegt j niet de hoorders der wet zyn by God rechtvaardig , maar
», de doenders des wets zullen gerechtvaardigt worden. Rom. 1 1. Ja hoort

„ook den Heere zelve fpreeken : Een goede herder laat zyn leeven voor

„zynejchaapen, maar een huurling vlugt weg. Joh.x. Boovendat, wat
„voor plaatzen zullen 'er voor deezen Itorm van vervolging zyn , die de

,, Pnefters zeeker konden behouden , daar de Heere gezegt heeft : warii

3, neer zy u in de eet/ejiad vervolgen , zoo vlugt na de andere. De Apofte-

}) len konden toen ter tyd wel zeeker vluchten , door dien de Keyzer

3, niemand van haarent weegen in den ban verklaart hadde. Maar nu zyn
„die geene, welke de Chriftenen ontfangen hebben, door de uytzettin-

3 ,
ge uyt het land afgefchnkt geworden, en vreezen zoo zeer voor 't ge-

„vaar, dat ze haar niet alleen niet ontfangen , maar ook fchroomente
„zien, alhoewel ze haar in 't heymelyk in waarde houden. De almach-

tige God heeft den menfch in haaren vrye wille gelaaten , ais die God
„gelyk was, welken hy, door Chriftus den Werkmeefter aller dingen ge-

„ maakt hadde: want, daar ftaat gefchreeven : God heeft den menjch ge-

„Jchaapen, en in de hand van zynen vrye» wille gelaaten. Sir. xv. Waar-

3 ,
om werd my nu, door menfchelyk geweld , dat geene benoomen, dat

„ my God zelfs gegeeven heeft? Sla toch wel acht , geëerde Heer , wat

„ voor zonden 'er teegen God begaan werden , dat de menfchelyke

„ roekeloosheyd dat geene weg neemt , wat God eens zelfs gegeeven

„heeft, en nog daar by ellendiglyk roemt , als of het om Gods wil-

33 Ie gefchiede. Het is wel eene groote verfmaatheyd voor God, wan-
„ neer ze echter noch al van menfchen befchermt werd. Wat zoude die

3> geene toch veel van God houden , die hem zelve met eygen geweld wil

3, verdeed
i

gen, gelyk als of hy zyne zwakheid zelfs niet wreeken konde?

„Maar alle deeze zwaare vervolgingen maaken ons geloove allergewich-

j, tigft, het welke de Heere Chriftus aan zyne Aptftelen zelve nagelaaten

„heeft. Hy fpreekt zelfs: Zaalig zult gy zyn, als u de menfchen zullen

„vervolgen enfmaaden, en alles kwaads teegen u zeggen om des menfchen

3, zoons wille: Verblyd ende verheugt tt , want uw' loon is groot in de hee-

3,melen: want alzoo hebben haare vaderen ook de Propheeten voor u ver-

3} volgt. Matth. vi. 5. Indien dit alleen maar aan de Apoflelen gezegt was,

„ en dat het geloove maar alleen tot op hen zyne belooninge gehad heeft,

„wat voordeel zal het dan aan die geene doen, welke eerft hier na geloo-

„ven zullen. Om die reede is het dan openbaar, dat het aan allen gezegt

„is. Hier na zegt de Apoftel Paulus : Die in Chnflus heyltglyk willen

3, leeven , die moeten vervolgwge lyden. Maar dit heeft de Heere in 't Euan-
j,gelium zelve gezegt: De uure zal koomen, dat wie u dood, zal meenen,
„dat hy God een ftagt-ojffer toebrengt: maar dit alleen zullen zy doen , om
„ dat ze, nog my , nog den Vader, gekent hebben. 2 Tim. m. Joh. xvi.

3, Maar zy geeven zich zelve uyt , voor bezitters van eene oorlog-bren-

3, gende vreede en van eene bloedige eenigheid. Daar op nu moogen ze
3, den Heere zelve hooren, die daar zegt : Myne vreede geeve ik 11 , niet

>,gelijk als de weereld dien geeft , Joh. xiv. want de vreede des weerelds,

werd
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,5 "werd onder de volkeren, door de waapenen , en den uytflag van den
„oorlog, geftigtj maar de vreede des HeerenChrifti, is dooreene heil-

„zaame zachtheid, geruft , en zy noodigt de vrywillig in , maar ze

, s dwingt haar niet teegens hnaren wille. \Vy verheugen ons, over den
„haat van de weereld , wy leggen in :haare verdrukkingen niet onder,

„ maar zyn vroolyk. Deeze veereld kan de oprechte dienaars Gods niet

,, lief hebben, door dien zy Chriftus zelfs niet liefgehad heeft, daar de
„Heere zelfs zegr, Indien x <ie weereld haat , zm weet , dat zy tny eer/l

,,gehaat heeft, joh. xv. Ja.ook, wanneer de vervolginge nu al ophoud,
,, waar van het getal der Martelaars vervult werd , gelyk als Johannes zegt:

5Ï Ik zag de zielen der verfit:- •: enen onder den Altaar. Apoc. vï. Is dit niet

„eene vervolginge, welke zoo veele duyzenden onfchuldige Martelaars

„ter dood heeft gebragt? Want de Chnilenen waaren wel naar hetEuan-
„geliuni in den geeft gewillig , maar aan 't vleefch zwak , en zy hebben

,, haare zielen ,door een gevonde korte weg,vandebevlekkingedervuur-

„ ovens verloft, volgens het voorbeeld van de oudfte Razia i Mac. IV. en
„wel niet uyt eene vergeeffche vreezerwant al wie eenmaal in haare han-

dden geraakte, die kwam daar niet weeder uyt'. Maar ze moogen doen
,,zoo veel als zy willen, het is gewis , dat al wie teegen God is , God

niet toebehqprt. Maar, dewyle het uwe voorzichtigheid niet voegt

,

„de uytvoerder te zyn , zoo verftaan zy met weynige. Wat anders is ,

„gelyk ik meene , de rechte waarheyd, en wat anders , het beeld van de
», zelve: want de waarheyd is op haare vaftigheyd zelve gegrond , maar
„een beeld is het , wat de r^.enfchelyke roekeloosheydook wel tot fchimp
„namaakt , alhoewel het bedrog de waarheyd nooit nadeelig kan zyn.

,. Ik fpreeke van die Afgooden-dienaars , welke geene waarheyd altoos

,, hebben. Ik houde die geene ook voor een Heyden, die voor zich zel-

„ve iets maakt, dat hy eere zal gaan bewyzen. Uyt welke reede het he-

rkent en openbaar is, dat Gabinus, en zyns gelyken, ofuytfchrik, ot

,, uyt de geduurige vervolgingen, van haare natuurelyke vryheidafgeval-

,,len zyn , en voor zich zelve zulke verkoozen hebben , die zy eeren ,

„tot welkers eere zy ook , teegens hun wil en dank , gedwongen werden.

„ De almachtige God heeft aan de Propheeten bevoolen, om tot het volk

„Ifraels te prediken, maar niet aan de Kooningen. De Heyland heeft,

„om het geloove meede te deelen, geene zoldaaten, maar viflehers uyt-

„ gezonden > God heeft nog nooit op de hulpe der weereldlyke waapenen

v gewacht i als die alleen de leevendige en doode weeder oprechten kan.

, Maar dat weeten die geene niet , welke zich maar alleen om vreemde

, dingen bekommeren , die ook God niet eens hooren , wanneer hy zegt:

y
Gy zult met begeeren UWiS naaflens goed ; Noch als Salomon door den

„ Heyligen Geeft zegt : Ais dan zullen de rechtvaardige , in eene groote

yyjiantvajiigheid , teegens die geene Jiaan , welke haar verdrukt , en die

3i
haaren arbeyd weggenootnen hebben. Wanneer zy het zien , zoo zullen

„£7, door een gronwelijk verjchrikken , verwerf werden, en zig , over

„die onverhoopte zaaltgheid , verwonderen, enz. Sap.v. Ik wenfche on-

, dertufïchen , dat gy de waarheid bekent , uw' gemoed bevreedigt , en

„ ti , van de onderdrukkinge der onfchuldigen , onthoud.

\

§. XL
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§• XI.

Een Gefchrift van een Donatiflr, aan de

Rechtzinnige.

E Even aldaar op/?. 232. vind men ook een Gefchrift van Fulgentius,

een Vonatifi, dat aldus luyd:

„ Onze Heere en Heyland 'Jefus Chrifius , een Leeraar en bewaarder

,,van een eenigen Doop, zegd, dat hy een altyd-duurende drank heeft,

„ waar meede geene doolinge altoos de dorftige zielen tot de drooge
„grachten verleyden kan, en hy heeft in zyn Euangehum ook alzoo ge-

„tuygt: IVie dorjt heeft i die koome en drinke ; wie aark my gelooft, gelyk

„als Efaias zegt , ftroomen des leevendigen waaters zullen uit zyn lichaam

,)vloeijen. En op dat men niet zeggen mocht, dat men over al drinken

„konde, zoo onderfcheyd hy de krachten van die waateren zelfs, om dat

„hy den oorfprong des arvals der Samantaanen zelfs , by hunnen eige-

nen bron, aldus verdoemt heeft. Al witJ van dit waaten. dr inkt , die zal

„weederom dor/t krygen. &c. Om die reede laat de Geeft der gemeente ook
„nimmermeer dar geene te zaamen vereenigen, wat de mond Gods zelve

„eenmaal verworpen heeft, om dat de wet zelfs ons waarfchouwt: Twee
„ teegens twee , en een teegens een. En om dat de Heere zegt in 't Enan-
„gelium : Als dan zullen 'er twee op het veld zijn , de eene zal aangenoo-

„men, en de andere zal verlaatcn werden , twee zullen 'er in de mooien

„zyn, enz. Sir. xxxii. Matth. xxiv. Daar uyt nu ziet men , dat 'er

„tweederlye zoorten van doopen zyn, en tweederleye belooningen, waar

3)
in de eene de hitte van't doode herte t'eenemaal uytbrand , en de an-

„ dere geftaadige kwelbron , door een drinkenden dorfl: , gelyk als lee-

„ dig maakt > maar de andere , welke het eeuwige leeven veroorzaakt,

,, en die by de uytgehouwene bronnen, eene geduurige droogte aanwyft,

„ gelyk Jeremias zegt: Zy hebben my verlaaten , enuitgegraavene bronnen
„gegraaven , enz. C. il., en nogmaals : Alle die u verlaaten , zullen te

gehande werden. C. xvir. Maar als , gelyk gy zegt , het geloove op
„beiderleye Doop beftaat, waarom heeft dan de Heere het waareen val-

„fche waater onderfcheiden, wanneer hy by Efaias aan 't xxxin. cap.

„zegt: Wie heeft 11 bekendgemaakt , dat het vuur brant? Wie heeft u de

„ eeuwige plaatze getoont ? die in gerechtigheyd wandelt , en den rechten

3,weg verkondigt , die het booze en de ongeregtigheid haat , en de handen,

„van gefchenken onthoud, en die zijne ooren toejlopt , dat ze het bloedge-

„ rechte niet hooren , en die zyne oogen zoo toehoud , dat ze niets kwaads
yyZien, die zal in eenen hoogen hoop woonen, hem werd een fierk broodge-

„geeven , en zyn waater zal trouw zyn. Van deeze trouwe nu heeft de
„Heere de ontrouwe al gefcheiden, en by Efaias aldus gezegt. cap. xv.

„ Waarom zyn de machtige , die my hoonen ? myne wonde is groot ge-

^worden, hoe zal ik die heelen? Zy is my geworden als een verloogenwaa-
„ter , datgeen trouwe houd. Ook zegt Ezechiel alzoo: En zy zullen zien,
„dat 'er veele zullen zyn, die het waater van de oude vyver afgewend, en

„ met op den geenen gezien hebben, welke die van den beginne gemaakt heeft.

„Het is eene ongehoorde dwaasheid der ongeloovige , dat men nog de
„Goddelyke woorden gelooft , noch de eenvoudige leere des Apofiels
,,met zynen mond niet houden wil. Om die reede zegd God ook, hy
„heeft maar een Doop. Hier beveftigt de Apofiel, dat hy aan allen maar

van
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s , van een gezegt heeft , het welke God ook door Salomon toeftemt , zeg-
„gende: Mijn Slijter is eengejlooten tuyn , een verzeegelde bron. Cantic.

„ iv. Hier teegen heeft de Apofiel gezegt : Een God, cenGelofive, een
.,Duop. Zoo volgt de knecht in alles den Heere , en de leerling gaat in

„geen ding van den meefter af: Wien volgt gy nu, wien houd gy voor
„den oorfprong van deeze zonde ? Of wanneer gy de geheimenis van
, den Doop met eene vermenginge der goddeloozen verknocht houd te

„zyn, zoo hoort doch de Prophecten, daar het regt aan uytgedeelt is,

„gelyk als Salomon zegt : De bron des leevens is in de handen der recht-

„ vaardigen; en David fpreekt: De olie des zondaars zalve myn hoofd niet.

„ Pf cxl. Daar dan de openbaare bekentenis der ongeloovige getoont werd,

j, welke van eenen boozen Priefter door zyn vyandlyk onderneemen , be-

vlekt word, wiens offer als een olie door het Goddelyke Woord verwor-

den werd. Hy zegt: Een goddelooze , die my offert , is als een die een

„hondjlacht. Efaias lxvi. De Propheet openbaart verder zyn troebel

„ waater in den Geeft, en zegt : Gy hebt uwe paarden op de zee gefield,

,, die de veele waaieren troebel maaken , enz. Habacc. ui. Wanneer nu
„de gemeente zich maar over een bron beroemt , zoo hebben waarlyk
,,die geene, welke in de vervolginge Chrifius , verloochent hebben , ook
„ maar een gragt, welke zig over de meenigte van haare waateren verheft,

,, en die van haaren Doop dronken werd , en met de Kooningen hoereert,

„gelyk als Johannes zegt : Komt , ik zal u het gerichte der groote hcere

„toonen, die op de veele wateren zit. Apoc. xvii. Ik biddeu, wat zyn
„die veele waateren doch anders, als die veele doopen der hoere, in de
„gracht van de traditores of afvallige, die voor de moetwil der Koonin-
,,gen dienen , en die na de vervolgingen van hen den beeker drinkt,

„en dronken werd, en die dezelve den volkeren ook infehenkt , die zy

„ in haare uytzinnigheid als dronken omvoert. Salomon nu heeft haare

,,gemecnfchap verbooden, zeggende: Onthoud u van 't vreemde water,

f
>en drinkt niet nyt de bron van een ander enz. Prov. v. De Apofiel Joa?i-

,,nes zegt eeven zoo van de veele wateren, cap. xvii. Zoo is het dan
,, openbaar, dat 'er by de afvallige veele waateren zyn, daar zoo°veeler-

„leye SeÜen, en zoo veelerhande ketteryen zyn enz. Men hoore Salo-

3 ,
mon zeggen: De fiervende vliegen verderven de edele zalve. En haare

„afvallige, vergelykt de Eledige Geefi met de onreine voogelen , als of

„ de goddelooze aan eenen vreemden difch aanvallen mochten , en
„de heftelyke zalve met haar onrein aantallen verderven. Maar Da-
„vid leert hier, en geeft ons een reegel van ons geloove , dat de olie

„des zondaars noch heil brengt, noch het hoofd derft aanraaken. Pfal.

„CXL. Daarom moet men door naarftige beproeving een perzoon

„des zondaars opzoeken , wann' :r de Heere het niet van een boozen

,, Priefter gezegt heeft, gelyk als net de goddelooze hebben willen. Des-

,,gelyks heeft de Heere door den Propheet Haggai heylzaamlyk getoont,

„dat het onreyne aanroeren t'eenemaal onreyn maakt , en dat geen be-

.,, vlekte reyn kan werden , wanneer hy iets heiligs hartnekkiglyk aan-

„ raakt. Vraagt de Priefter , fpreekt de Heere , als een menfeh heilig

3)
vleefch in zyn kleed bond. Hag. 11. Nooit heeft een roover zynen

„ roof aan 't licht gebragt, altyd hebben de nachtdieven het licht, dat

„aan alle vroomen aangenaam is, gefchuwt. Alleen deeze afvallige laa-

„ten zich door geene dreigementen van God beweegen , en de godde-

,,looze fwelt op in een vreemt ereraad , gelyk als die geene , welke de

,, Heere door Zephamas roept, alhoewel men hem niet hoort , zeggen-

„de: Het zal gefchieden ten daage des offers des Heeren , zoo zal ik my
1. Deel.

'

Qsm.qq. aan
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„ aan de Vorften wreeken , en aan allen , die een vreemd kleed draagen.

„ Want hoe zeer wil doch de boosheyd haare doolingen mee vreemd

,,o-oed verdeedigen ; hoe zoekt doch de valfche Catholyke Kerke haare

„ loogenen te bedekken : zy gaat op kromme weegen rontsom , en de

„ Heere ontmoet en weederfpreekt haar , door Jeremias aldus : Verlaat

,

f

,« met op valfche woorden ; want zy zullen u niet helpen , wanneer zy

„ zeggen , hier is des Heeren tempel. En in 't vyfde Boek Mofis zegd de

„ Heere: Wagt u, dat gy geen offer aan ieder plaatze brengt , die gy ziet3

„ maar aan die plaatze , welke de Heere verkiefi. Dit kan geen Doop hee-

„ten te zyn, welke door de meenigte van waater verftrooit, en die door

„de boosheid van de bronnen der Gemeente, afgezondert is geworden,

„ die het onvruchtbaare waater uytgedroogt , en die noch Engel , noch

„ Propheeten gezien heeft , die haar heelen konde , gelyk als 'er van

„Elifa ftaat, 4-Reg. 1 1. Daarom dewyle wy uwen Doop niet goed vin-

dden, zoo neemen wy ook de uwen anders aan. Want dat zy verre,

„ dat wy ze zouden gaan laaten , dewyle de Heere gezegt heeft : Noo-

„digt haar om in te koornen. Maar de Heylige , die gy gedenkt , heb-

„ ben de beveelen der weereldlyke Rechters niet verdient , maar de uwen
„hebben het gedaan. Daarom zyt gy Schifmatici of fcheurmaakers, gy
„die uyt vreeze der afgooden gewierookt, en de Chriftelyke boeken

„ den heidenen overgegeeven hebt.

§. XII.

Een gefchrift van de Volmaaktheyd.

MEn vind ook noch onder de fchriften van Augnjlinus , teegen de
Pelagiaanen , in't zeevende Deel der LyonfeDruk, van 'tjaar 1664.

een gefchrift van de Pelagiaanfche Caleftius , die hy de Defimtiones ofbe-
paahngen genoemd heeft, waar in byzonder veel van de volmaaktheyd
der geloovigen voortgebragt werd , welken Brief wy , om haaren zin

,

(die in
l
t vyfde Boek §. 85. enz. verklaart is) te beeter te erkennen, ver-

taald zynde, hier zullen bybrengen. Vid.p. 525. feqq. De Definitiones

luyden dan na malkanderen aldus:

,,1. Men moet voor alle dingen den geene vraagen , die loochent, dat

„ een menfeh zonder zonden zyn kan , wat doch alle zonde zy , wat
„men m-yden kan, of wat men niet myden kan? Is zy iets, dat menon-
„ moogelyk niet myden kan , zoo is het geen zonde j maar is zy iets, dat men
„ myden kan , zoo kan immers de menfeh zonder zonde zyn , door dien hy
„ze kan myden. Want op geenerleye wyze of met geen regt kan dat geene

„ maar alleen zonde genoemd werden , wat men doorgaans niet myden kan.

„2. Men vraagtdan, of de zonde iets vrywilligs, of iets noodwendigs
„zy? Is zy noodwendig, zoo is het geen zonde j is zy vrywillig , zoo
„ kan men ze myden.

„3. De zonde is, ofnatuurlyk, of maar een toevallige zaak. Is zy
„natuurlyk, zoo is het geene zonde ; maar is zy toevallig , zoo kan ze
„ook weg koomen , en wat wyken kan , dat kan men ook myden,
,,en, wat men myden kan , zonder dat kan een menfeh immers wel

„zyn.

„4. De zonde is, of een handelinge,of een zaak: Was het een zaak,

„ zoo moeft ze een oorfprong hebben , die dan geen andere als God kon-
„de zynj maar wyl dit goddeloos is te zeggen , zoo moet men dan be-

„ kennen, dat ze een atfus of handelinge, en niet een zaak is-, Is ze dan
eene
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„eene handelinge , gelyk ze ook waarachtig is , zoo kan men ze ook
3 , wel laaren.

„5. Men vraagd, of dan de menfch zonder zonde zyn zal ? en door
„dien hy her zonder twyffel zyn zal, zoo kan hy ook. Maar als hy
„niet kan, zoo is hy ook niet fchuldig. En als de menfch niet zonder
„zonde kan zyn, zoo moet hy hier teegen ook met zonde zyn, en by
„gevolge zal het dan noch al geen zonde zyn , door dien hy die nood-
„zaakelyk hebben moet. Maar byaldien dit ookongerymt is, zoomoet
„men bekennen, dat de menfch zonder zonde zyn moet, en het is

„zeeker, dat hy niet anders fchuldig is, als het geen hem moo^e-
„lyk is.

„6. Men vraagd nu, of het den menfche bevoolen is, zonder zonde
„te moeren zyn: Want, of hy kan niet, en zoo is het hem ook niet be-

„voolen ; of wyl het hem bevoolen is , zoo kan hy. Want waarom
„wierd het hem anders bevoolen, wat hem doch doorgaans niet mooge-
„lyk was?

„7. Wanneer nu God wil , dat de menfch zonder zonde zy , zoo
„kan hy het ook zyn, buiten alle twyffel ; want wie wilde zoo dwaas
„zyn, dat hy ook maar twyffelde, dat dat geene niet gefchiedenkondc,

„v/at God voorzeeker hebben wil, dat zoo zal en moet zyn.

„8. Men vraagd nu , hoe God den menfche hebben wil) met zonde,
„of zonder zonde ? Zonder twyffel wil hy hem zonder zonde hebben.

,, Maar wat was dit voor eene lalleringe , als men zeggen wilde , de
„ menfch konde met zonde zyn, het geene doch God niet wil} en wan-
„neer men hier teegen loochende, dat hy zonder zonde konde zyn , her.

„welke echter God hebben wil. .
Als wanneer naamentlyk God iemand

„gefchaapen hadde, dat hy noodwendig dat geene waare , wat hy doch
„niet hebben wilde; en dat geene niet, wat hy echter hebben wilde; en
„dathy meer teegen als na zynen wille gefchaapen waare. ,

„9. Verder vraagt men , waar door werd de menfch zondig? doorde
„noodzaakelykheyd van de natuure, of door zynen vrye wille ? Is het

i, dat, zoo heeft hy geen fchuld ; is het dit , zoo vraagt men verder,

,, van wien hy deeze vrye wille heeft ? zonder twyffel van God ; en wat
,, God gegeeven heeft, dat is, zonder teegenfpreeken goed. Maar hoe
„kan het, als goed, beweezen werden, wanneer het meer tot het boo-
„ze, als tot het goede, geneigt is? Want als de menfch daar door wel
„zondig zyn kan, en doch niet zonder zonde zyn kan , zoo is hy ook
„meer tot het booze, als tot het goede geneigt.

„ 10. Daarom heeft God deri menfche goed gefchaapen, en hem nog
„daar en booven bevoolen, dat hy goed zoude moeten zyn/ Maar hoe
„goddeloos is het te bekennen, dat de menfche boos zy, daar toe hy,

„ noch gemaakt, noch bevoolen is ! Waarom zouden wy dan loochenen,

„dat hy goed is, waar toe hy doch gefchaapen is, en 't geene hem ook
„is bevoolen?

„11. In hoe veelerleye zoorten beftaat wel de zonde ? zonder twyffel

„in twee, wanneer men of het verboodene doed, of het geboodene naT

„laat. Zoo kan nu zoo wel alles dat geene, wat verbooden is, gemyd

i, werden , als het geboodene nagekoomen werden ; want anders wierd

3, het te vergeefs , ofgebooden, of Verbooden, wat men niet vermyden

,, of vervullen konde. En waarom wil men loochenen , dat de menfch

,, zonder zonde zyn kan. Daar men doch bekennen moet , dat hy al-

„les, wat bevoolen werd, doenj en wat hem verbooden werd, myden
,,kan:

QLqqqq 2 »IZ.
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„12. Hoe kan de menfch niet zonder zonde zyn ; na zynen wille,

„of na zyne natuure ? Is het dit , zoo is het geen zonde ; is het dat,

„zoo kan de wille door den wille licht verandert werden.

,,13. Wanneer de menfch niet zonder zonde zyn kan , zoo is het of

„zyn eyge fchuld, of die van een ander > is het zyne eyge fchuld, wat

„is het dan voor een fchuld, als hy dat geene niet is , wat hy ook niet

„eens zyn kan?

„ 14. Wanneer de natuure des menfchen goed is, het welke niemand
„als Marcion of Manichaus loochenen zal , hoe kan ze dan goed zyn,
„wanneer het haar niet moogelyk is , des boozen goed te zyn. Want
„alle zonde is waarelyk boos.

„15. God is rechtvaardig, en hy reekent doch de menfchen allezon-

„den toe, door dien anders niets zonde is, het worde dan daar voor ge-

„ reekent. Wanneer nu een zonde is, die niet gemyd kan werden

,

„hoe kan God dan noch regtvaardig gezegt werden te zyn , daar men
„gelooft, dat hy iemand eene onvermydelyke zaake toereekent.

Eindelyk brengt Caleflmns aldaar deeze fpreuke by , in welke het den
menfche bevoolen werd zonder zonde te zyn ; als uyt Denter. xvm.
Gy zult volmaakt voor den Heere uwen God zyn. Item: Daar zal geen
onvolmaakte zyn onder de kinderen Ifraels. Item: Matth vi. Zyt dan
volmaakt , gelyk ah u-we Vader •> die in de Heemelen volmaakt is. 1 Cor.

xiii. Zyt volmaakt. Col. 1. Wy Jiellen daar een ieder menfche volmaakt

in Chriftus. Phil. 11. Op dat gy zyt onberifpelyk en eenvoudig, als de on-

bevlekte kinderen Gods. Ephef. 1 . Öp dat wy heilig en onbevlekt voor hem
zonden zyn. enz.

In Luthers voorreede, over het LeevenderOndvaders(edit. German.p.

A. ^^vindmendeezebekenteniflevandezelvcaangaandedeFe/^/^rt»*»;

Daar moogen'er wel onder de hoopen der Pelagiaanen, en üngenes dijci-

pelen eentge nog al goede Chriftenen geweefi zyn , en het word alzoo eene

verwemnge en mengelmoes , zoo dat men eygentlyk met weet , wat men
vaneen teder in 't byzonder houden zal. NB Deeze uytfpraake is in

't algemeen zeer wel aan te merken , en van meer diergelyke lieden té

gebruyken.

§. XIIL

Van de Openbaaringe , aan den Keyzer
Sigifmnndus gefchied.

AAn den Keyzer Sigifmnndus , in 't xiv. boek 1. c. §. 6. befchreeven,

zoude in 't Jaar 1403. de navolgende Openbaaringe weedervaaren ge-

weeft zyn, gelyk als Flacms daar van , in Catalogo Teft. Verit. Itb. xix.

p 86^. uyt een oud Exemplaar , in 't jaar 1484. te Augsburg gedrukt,
en W'oljftus in zyne Memorab. Goldajlus , en andere, melden. De eyge-

ne woorden des Keyzers hier van luyden dan aldus:

,,Wy neemen het op onze ziele , en zetten het in de waarheid, en

„fpreeken by het lyden v&n Jefus Chriftus , wat wy openbaaren, dat ons

„zulks voorgekoomen is. In het Jaar 1403. na Chriftus geboorte, in

„Hungarie , te Presburg, op Heemelvaarts-dag, als de Morgenftar zig

„vertoonde, zoo kwam 'er eene ftemme, die fprak: Sigifmund, ftaop,

„belyd God, bereyd een wegvoordeGoddelykeordeninge,wanrallede

,, befchreevene rechten hebben gebreeken aan de gerechtigheid : gy -kont

ze

i
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„ze niet volbrengen. Gy zyc wel een wegbereyder van die na u koo-
„men zal, die is een Priefter, door hem zal God veel uytwerken. Hy
„werd genoemt Frederik van handnan , (of, gelyk als IVoIjjins en ande-

re fchryven, Langenaugius) hy zal het ryks teeken opzetten, en hy
,,zal zyn teeken voeren, neevens het Ryk naar de flinker zyde. Hy zal

„een kruys voeren , dat zal het midden zyn. Niemand kan teegens

„ hem op. Hy brengt de ordeninge Gods tot kracht. Hem zullen Hee-
rren* en Steeden gehoorzaamen ! en alsdan zal de ongerechtigheid ge-

„ ftraft werden : (tune omnefuccumbet imqüum.^ God heeft hem verzogt

„in meenigen weg, met meenigerleye kommer: hy is over al in gedul-

„digheid gevonden geworden. God is zyn offer gemeenzaam , daarom
„wiL hem God ook aanzien, en door hem de heerlykheyd Gods aan de
„vvecreld openbaaren, want de weerekHs vol ongerechtigheyd. Als nu
iiSigifmiindus hier op een andere ftaat en rechte ordeninge , die de Hei-

;i\tgt Chriften-fiaat betaamde , door hulpe der Paufen en Concthcn naar

„Gods meeninge en wille, wilde aanrechten; zoo bevond hy te recht,

„hoe de hoofden aller Goddelyke ordeninge onwaardig en weederfpan-

„nig waaren. Maar hy trooftte zich daar meede, dat God het welver-

,, anderen kan, wanneer de rechte tyd komt. Dewyl het niet voleynd

,, mag werden, zonder de kragt , die God door dè eerftgenoemdc Prie-

„fter gezet en geordineert heeft. Daarom, wanneer de tyd komt* dat

,,gy de opening en verkondiging vermerkt , zoo fla een ieder daar de

,, hand aan. Laat ons vrienden aan de gerechtigheid werden. Wilde God
„(^enft hy zich zelven) dat wy dien dag eens mogten beleeven , wy
,, zouden ons laaten vinden , als een getrouw Chnften , en met den Prie-

„fter in den dood treeden, als ook alle Chriftenen doen zullen. Dee-

„ zen Priefter zal het Ryke en des Ryks boeren dienen , en vereenigt

,, worden, als het God vereenigt en hebben wil. Chrtjlus Jefits is op
,, aarde in ellende en armoede gekoomen. Hy wil ons ook licht door

„de armen rechtvaardigen, en wy zullen God lof en eere geeven.

§. XIV.

IN 't xiv. Boek 3. cap. §.12. is van de bekende Catharina Senenfis ge-

dacht geworden. Van deeze heeft Flacius, tn Catalogo Tcjiium Verit.

lUr. xnx. pi 793* uyt Antonim P. 1 11. Hifi. deeze volgende Prophetie

uytgetrokken, die zy naamentlyk tot iemand gezegt heeft, dienaar al-

dus gevraagt hadde : Wat dan na deeze groole ellende de Kerke Gods be-

jecgenen zonde ?

„Door deeze rampen en nood zal God zyn heilige Gemeente reini-

„ gen, en den Geeft zyner uytverkoorene opwekken, en daar op zal zulk

„eene beeteringe der heilige Kerke Gods volgen, en eene vernieuwinge

„der heilige Herders, dat myn geeft over het bloote gedenken deflelfs

„zich in den Heere al verheugt. En gelyk ik u anders dikmaals gezegt

„hebbe: De Bruyd , die nu leelyk en gantfeh ellendig is , zal als dan

„met koftelyke kleinodiën verciert zyn , en alle geloovige zullen haar

„ verblyden , dat ze met zulken trouwen Herder voorzien is > ja ook
„de ongeloovige volkeren zullen door zulk een goeden reuk van Chri-

,,/ins gelokt werden, en tot de algemeene fchaape-ftal weeder keeren,en

„tot den waare Herder en Opziender van haare zielen zich wenden.

„Daarom dankt God , dat hy na dit onweeder een groote ftilte aan zyne

„Gemeente geeven zal.

De Autheur paft wel deeze Prophetie op de daar op gevolgde Re-

formatie. Maar of dit alles daar in ten vollen vervult , of veel eer

dqqqq 3
ver"
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verder te verwachten is , zulks kan de Harmonie der Hiflorten genoeg

uytvvyzen. Ondertuflchen heeft Flacitts , anders een yverig vyand van

de zoo genaamde nieuwe Propheeten , deeze Prophetie echter waardig

geacht om aan te teekenen j en als geloofwaardig te herhaalen.

§. XV.

Van de Duytfche Theologie.

NAdien de , in 't xv. Boek 3 . cap. §. 4 befchreevene Duytfche Theolo-

gie, van veele,die zich Luthers noemen , (om nu van de Gerefor-

meerde te zwygen} als Ketters en Geeftdryvend verworpen , of tenmin-
flen verdacht gemaakt werd ; zoo kan hier Luthers eige voorreede en

bekentenifle , tot beeter narichtinge wel ftaan , die dan in zyn eerfte

druk te Leipzig , A°. 15 18. in 4 . naar zyn begrip te dier tyd , aldus

luyd: „Men leeft, dat de Heilige Pauhis, fchoonhy gering en veracht

3 , van perzoon was, echter fterk-aandringende en kragtige Brieven kon

3,fchryven , en hy beroemt zich zelfs daar over , dat zyne reedenen

„niet beftonden in veéle uytterlyke gecierde of opgepronkte woorden,
„maar dat hy echter rykelyk vervult was j met de rechte kenniiïe en

„waarachtige Goddelyke wysheid. En waarlyk , wanneer men Gods

3 , wonderen wel inziet, zoo blykt het zonneklaar, dat de Heere niet al-

3 , tyd juift prachtige en welfpreekende Predikers heeft verkooren, tot

„verkondigers van zynen wille, maar gelyk als 'er gefchreeven ftaat:

3i
Ex ore infantium door den mond der fpraakelooze en zuigelingen hebt

„gy uwen lof op 't befte verkondigt-. Item: De wysheid Gods maakt
„de tongen der onmondige op het welfpreekendfte: En weederom ftraft

„hy de laatdunkende menfchen , welke zich aan zulke eenvoudige iuy-

„den ftooten en ergeren. Confdium inopis &c. Gy hebt den goeden raad

„ en leere onteert, om dat ze u door arme en onaanzienelyke menfchen
„zyn gegeeven enz. Dit zegge ik daarom,om dat ik een ieder vermaant
„wil hebben, die dit kleene Boekje leeft, dat hy zyne eygene fchaadc

„niet bevordere , en zich eenigzins ergere , over het flechte Duyts
„of de onopgepronkte en eenvoudige woorden: want dit edele Boekje j

y, hoe arm en ongeciert van woorden , en menfchelyke wysheid het ook
,, is, zoo veel te ryker en overkoftelyker is het in waare kun ft , en rech-

tte Goddelyke wysheyd. En by aldien het my geoorloft was , ergens

„op te roemen, zoo zegge ik, dat my, na den Bybel en de Heilige Au~
„gujlinus, geen Boek altoos is voorgekoomen , daar ik erkenne meerder
„uytgeleert te hebben , wat God, Chriftus, de menfch, en alle dingen

„zyn. En ik bevinde nu eerft , dat het waar is , het geene zommige
hooggeleerde Wittenbergfche Godgeleerde ons fchimps-wyze nageeven,

3)
als wilden wy eenige nieuwe dingen ter baane brengen, eeven als of 'er

„voor deezen ook niet hier en daar menfchen geweeft waaren, die zulke

„(tellingen gevoert hadden. Ja waarelyk zyn 'er wel geweeft , maar
„Gods toorn, door onze zonden veroorzaakt, heeft het ons niet waar-

„diglaaten zyn, om dezelve te moogen zien of hooren. Door dien het

S)
zoo klaar als de dag is, dat 'er op de Umverfiteyten, eenen langen tyd

j, herwaarts , zulks niet verhandelt , en het daar toe gebragt is geworden,
„dat Gods Heilig Woord , niet alleen achter de bank heeft geleegen,

,,maar dat het ook van ftof en motten byna t'eenemaal verteert isgewor-

„den. Hy leeze dit Boekje , wie dat wil , en hy zegge dan, of de

God-
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„ Godgeleertheid by ons nieuw of oud zy , want dit Boekje is waarlyk
„niet nieuw. Maar licht zullen zy, gelyk als in voortyden , zeggen:
„JVy zyn Duytfche Godgeleerde; dit laaren wy zoo zyn. Ik dankeGod,
„dat ik indeDuytfche Taaie myn God alzoo hoore,en vinde, als ik en
„zy, beneevens my, alhier niet gevonden hebben , noch in de Latyn-
„jche, Griekfche , noch Hebreeuwfche taaien. Gcdgeeve, dat dit klei-

„ ne Boekje hoe langer hoe meerder bekend werde , zoo zullen wy be-

„ vinden, dat de Duytfche Godgeleerde, buyten alle twyffel, de befte

„ Godgeleerde zullen weezen. Amen.

Wanneer nu Luther alhier de Duytfche, eenvoudige |en waare Theo-

logie zoo ernftig en wel aanbeveeld , zoo is het hier teegen geen

wonder , dat de Pharifeen en Schoolgeleerde , tot behoudenifTe van

haare Laiynfche , Arifiotelifche en Schoolfche Theologie , die niet de ge-

ringde kracht of leeven aan een eenige arme ziele geeven kan , dee-

ze zoo zeer verketteren en verwerpen , het welke zoo t'eenemaal uyt

eenen onbedachten yver en hartnekkigheid plegt te gefchieden, dat ook
de Lutheraanen zelfs , Luther hier in t'eenemaal verworpen , en zyn
meedeg'edeelt getuigenis over dit Boekje voor dooiende verklaart heb-

ben. Niet te min vind men in de gedachten Druk noch de volgende

loffpreuke, buiten alle twyffel van Luther zelfs daar by gevoegt , die

ik, beneevens den korten inhoud van dit voortreffelyke Boekje, noch

hier by zal zetten. Dit Boekje heeft de almachtige en eeuwige God nyt-

gefpreoken door een wys, verflandig, waarachtig en rechtvaardig menfeh,

zyn vriend , die in voortyden is gewecfi een Duyijch Heer, een Friefter en

een Cuftos , in het huys der Duytfche Heeren te Frankfurt , en het leert

meeninen liejfelyken onderfcheid van de Goddelyke waarheid , en in 't by-

zonder, hce en waar aan men kennen kan de waarachtige en rechte vrien-

den Gods, en ook de onrechte, valfche , en vry-geejlelyke , die aan de Hei-

live Kerken altoos zeer fchaadelyk zyn.

Het 1. Hoofd/luk. Wat het volmaakte is, en het deel deffelfs, en hoe

men het deel weglegt, als het volmaakte t'eenemaal komt.

Het 2. Wat zonde is , en hoe men geen goed zich zelfs aan moet

maatigen , wanneer het alleen maar aan het waare goed toebehoort.

Het 3. Hoe des menfehen val en afwykinge moet gebeetert werden,

als Adams val.

Het 4- Hoe de menfeh door het aanneemen , dat hy zich voor laat

{laan , iets goeds te zyn , valt, en God in zyn eer raakt.

Het 5. Hoe men het moet verftaan, dat men vernufteloos,willeloos,

liefdeloos , en zonder begeerte, en zonder kennifle , en diergelyken,

werden zal.

Het 6. Hoe men het befte en het edelfte allerliefft zal hebben , alleen

daarom, om dat het het befte is.

Het 7. Van twee geeftelyke oogen, met welke de menfeh tot inde

eeuwigheid ziet, en in de tyd, en hoe het eene van het andere werd ge-

hinderd.

Het 8. Hoe de ziele des menfehen, terwyl ze noch in het lichaam is,

een voorfmaak van de eeuwige zaaligheid kan ontfangen.

Het 9. Hoe het de menfche veel nutter en beeter is , dat hy waarnee-

me, wat God met hem werken wil, of waar toe hem God wil gebruy-

ken, als of hy wifte, wat God met alle de fchepzelen heeft gewerkt,

of ooit wil werken : en hoede zaaligheyd maar alleen aan God legd, en

aan zyne werken , en niet aan de andere fchepzelen.

Het
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Het io. Hoe de volmaakte menfchen anders niet begeeren, als dat ze

aan het eeuwige goed deelachtig moogen zyn , als de menfch van zyn

hand is } en ook hoe ze de vreeze voor de helle , en de begeerte na het

heemelryk verlooren hebben.

Het ii. Hoe de rechtvaardige menfch , in der tyd, in de helle werd
gezet, en hoe hy daar inne niet getrooft mag werden ; en hoe hy uytde
helle verloft , en in 't ryke der Heemelen gefteld , en daar in niet be-

droefd kan werden.

Het 12. Wat de rechte, waare en innerlyke vreede zy , die Chriflus

aan zyne Difapelen in 't laatfte heeft gelaaten. Hoe de menfch de beel-

den wat te vroeg oorlof geeft. Van de drie jaaren , die de menfchen tot

de volkoomenheid brengen.

Het 13. Hoe alle menfchen in Adam geftorven , en in Chrïftus wee-
der leevendig geworden zyn , en van de waare gehoorzaamheid en on-
gehoorzaamheyd.

Het 14.. Wat de oude, en wat ook de nieuwe menfche is.

Het 15. Hoe men zich het goede niet moet aanmaatigen , en zich

zelfs van 't kwaadede fchuld moet geeven , dat men gedaan heeft.

Het 16. Hoe het leeven van Chrïftus het eedelfle en befte leeven is,

dat 'er is, en ooit zyn kan } en hoe het rouwe , dertele, valfche en vrye
leeven, het boosfte leeven is.

Het 17. Hoe men tot het waare licht, en tot Chtifius leeven niet

koomen kan , met veel vraagen , of leezen , of met eenige hooge of na-

tuurlyke kunft en vernuft , maar met het verzaaken van zich zelfs , en
van alle dingen.

Het 18. Nademaal het leeven van Chrïftus , voor de geheele natuu-
re , en zelfsheyd , het allerbitterfte is , daarom wil de natüure het
ook niet aan zich neemen , en ze neemt het reukelooze en valfche lee-

ven aan zich , om dat haar dat het gemakkelykfte en vermaakelykfte
is.

Het 19. Hoe een vriend Gods, uytterlyk gewillig, met de werken,
die dingen volbrengt , welke zoo zullen en moeten zyn , en met de
overige bekommert hy zich niet.

Het 20. Hoe de afgod der gierigheyd den menfche eenigzins bezit,
en beheerfcht , en ook de booze geeft.

Het 21. Wien God leydenzal,en wie hem gehoorzaam wil zyn, die
moet alle dingen lyden, dat is. God, zichzelven, en alle de fchepze-
len, en hy moet op eene lydende maniere in alles gehoorzaam zyn, en
ook eenigzins op een doende wyze.

Het 22. Vier dingen gehooren daar toe , naamentlyk, dat de menfch
ontfankelyk van de Goddelyke waarheyd , en met den H. Geeft begaaft
werde.

Het 23. Van de twee booze vruchten , die uyt het zaad des boozen
geefts wafTen , en van deffelfs twee zufters , die gaarne by malkanderen
woonen , de eene heet geeftelyke rykdom en hovaardye , en de andere
wanhebbelyke valfche vryheid.

Het 24. Van de armoede des geeftes , en de waare ootmoedigheyd,
en waar by men kennen zal de rechte , geordineerde, waare, vrye, die

de waarheyd vry gemaakt heeft.

Het 25. Hoe men het verftaan zal , dat Chrijlus zegd : Men moet
alle dingen laaten en verlaaten , en waar in de waare vereeniginge met
de Goddelyke wille beftaat.

Het
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Het 26. Op wat wyze, na de vereeniginge met den Goddelyke wil,

de innerlyke menfch onbeweeglyk Valt ftaat , en de uytterlyke menfch
hier en daar nog beweegt werd.

Het 27. Hoe de menfch, voor zyn dood, daar toe niet koomen
kan , dat hy uytterlyk onlydelyk en onbeweegelyk werd.

Het 28. Op wat wyze men koomen kan , booven de wyze, ordenin-

ge , wet en gebod) en diergelyken.

Het 29. Hoe men het leeven van Chriftus niet uyt mag ftellen, maar
het moet aandryven, én hoe men > tot aan den dood toe , daar meede
moet omgaan.

Het 30. Hoe God een waarachtig , eenvoudig, volkoomén goed is

en hoe hy een ligt is, en een verftand , en hoe hy alle deugden in zich

heeft, en hoe men het allerhoogfte en befte goed , het allerliefft moet
hebben.

Het 31. Hoe in een heemelfch menfch de liefde louter en onvermengt
is, en hoe deeze zelve liefde alle fchepzelen >vil beminnen, en het beite

daar by doen.

Het 32. Indien de menfch tot het befte zal koomen , zoo moet hy
zynen eygenen wil laaten vaaren. En die den menfche tot zyn eyge
wil helpt, die helpt hem ook met eene tot het allerquaadfte.

Het 33. Hoe dat , in een heemelfch menfch , de waare, grondely-

ke, en weezentlyke ootmoedigheyd , en geeftelyke armoede is.

Het 34.. Hoe 'er niet anders teegen God is, als alleen de zonde , en
'wat zonde is.

Het 35. Hoe 'er in God, als God , niet koomen kan , eenige droef-

lieyd, leed, verdriet, of iets diergel yks ; maar dat dit alles wel in een
heemelfch menfch plaats kan hebben.

Het 36. Hoe men het leeven vxn,Chrijlus aan zig zal neemen, uyt
liefde alleen en niet om loon, en dat men het nimmermeer moet wegleg-
gen of uytftellen.

Het 37. Hoe God ordening, wyze, maat, en diergelyke zaakenmeer,
in de menfche hebben wil , wanneer hy het zonder fchepzel niet heb-
ben kan. En hoe de menfehen de ordeninge , de wet, en de wyzen,
handelen, en daar meede omgaan.

Het 38. Goed onderfcheyd, aangaande het valfche ligt , en zyn ey-

ge ligt.

Het 39. Hoe een heemelfch menfch genaamt werd , en is , die met
het Goddelyke ligt verligt , en met de eeuwige Goddelyke liefde

ontftooken is, als ook hoe het ligt en de kenniffe, zonderde liefde, van
geener waarde is.

Het 40. Eene vraage, of men God wel kan kennen, en niet liefheb-

ben? als ook, hoe dat 'er tweederleye ligt en liefde is, het waare en het

valfche.

Het 41. Waar aan men een waar heemelfch menfch erkennen kan , en

wat 'er al tot hem gehoort -, als meede , wat 'er tot een valfch ligt , en

een valfche vrye geeft behoort.

Het 42 . Hoe dat 'er niets anders teegen God is , als de eyge wille ,

en al wie zyn eyge beft zoekt, als het zyne, die vind het niet > als ook,

hoe de menfch van hem zelfs niets goeds altoos weet of vermag uyt te

werken.

Het 43. Alwaar het leeven van Chriftus is , daar is ook Chriftus zel-

I.Deel. Rrrrr ve*
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ve> als ook, hoe het leeven van Chnjlus het ailetbefte en edelfte leeven

is, dat 'er ooit was, of bedagt kan werden.

Het 44.. Hoe dat 'er alleen in God, een volkoomen genoegen en rufte

is, maar in geen fchepzel altoos , en die God gehoorzaam wil zyn, die

moet aan allen gehoorzaam zyn , lydender wyze , en wie God wil lief

hebben , die moet alle dingen in hem lief hebben.

Het 45 . Of men ook de zonde lief moet hebben , wanneer men alle

dingen moet liefhebben.

Het 46. Hoe men eenige zaaken, die van eene Goddelyke waarheyd
zyn, voor heene moet gelooven , eer men tot een waar weeten en ken-

nen komt.
.

Het 47, Vandeeyge wilj en hoe Lucifer , en Adam, van God door
deeygewil, afgevallen zyn ; hoe dat deeze tyd een Paradys , en een
voorftad des heemelryks is , en waar in niet meer dan een eenige boom
den menfehen verbooden is, dat is, de eyge wille.

Het 48. Waarom God de eyge wille dan gefchaapen heeft, by aldien

ze hem teegen is ?

Het 49. Hoe men die twee Leffen verdaan zal, welke Chrifius ge-

fprooken heeft. De eene , Niemand komt tot den Vader , dan door

my. De andere , Niemand komt tot my , 't en zy de Vader hem trek-

ke.

Dit nu leert hy, door zeeven Capitteien , tot aan het eyode van het
Boek toe.

De zaalige Joan Arend heeft, in zynen Lunenburgfche druk, als ook,
in zyne zeer fchoone Voorreede, met de volgende woorden , het oor-

deel der Scbooljche Leeraars aldus kragtiglyk teegen gefprookën. ,, Zul-
,,ke oude korte boekjes , die tot een heilig leeven aanvoeren , lego-en

„veel in 't ftof verborgen , gelyk als Jofeph in de gevangenis , want 'er

„waarlyk, in voortyden ook menfehen geweeft zyn, die honger en dorit

„naar Chrifius gehad hebben, meer als de heedendaagfche oude en kou-
„de weereld, en die geene, welke het edele en heylige leeven van Chri-

fius, in eenvoudigheid, louterheid des herten , en in een rein leeven,

nagewandelt hebben, zyn (leeds de verlichtfte geweeft. En gelyk als

jofeph, wanneer hy uyt zyne gevangeniffe verloft wierd , in een oud
„ knegts kleed daar heene ging , alzoo treed deeze oude Duytfche God-
„geleerde ook voor den dag in een groove Duytfche boeren-rok , dat is 3

„ in een oude groove Duytjche Taaie , in welke hy echter zeer hooge en Gee-
„ ftelyke zaaken leert, naamentlyk Chrtfius eedel leeven aan zich nee-

„ men, de leere van Chrifius in 't leeven veranderen, hoe Chrifius, in ons
„ leeven, en Adam in ons fterven moet : en wanneer onze heedendaa<*-

„fche zagte Duytfche ooren hem alzoo zouden hooren fpreeken , zou-
„ den ze hem wel niet kennen , en hem met zyne taaie en leere verwer-
„pen. Daarom dan, om den teegenwoordigen wel klinkenden en zagt-

„ vloeijenden weerelds wille , die meer op de cierlykheid der reeden ziet,

„als op de Geeft Gods , en op een heilig leeven , hebbe ik hem zyn
„zwaare tong een weynig verlicht, opdat het Geeftelyke verftant des
„te beeter in hem zoude voorlichten. Deeze Iofeph leert u niet met
„Potiphars ivyfte boeleeren , dat is , met deeze weereld , maar hy leert

„u, de weereld te verfmaaden, en het hoogfte goed te zoeken. Want
„die by haar Chriftendom meer het tydelyke zoeken, als Chriftus zelfs,

„die boeleeren met Potiphars r
jvyf, dieJofeph by den rok greep , maar

„hy liet het kleed vaaren, en vlood van haar. Alzoo meent nu de hoo-

vaardige,

3>
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„vaardige, vleefchelyke , en welluftige weereld , in alle ftanden , dat

„ de heemelfche Jofeph , Chriflus Jejus , op zyn weerelds , met haar

„ zoude boeleeren. Een ieder hoovaardige geld- en weereldzuchtige buik-

„ dienaar, in alle. ftanden , grypt naar hem, wil hem houden , enYpreekt,

„hier is Chriftus: Ik ben de man, by welke Chriftus is. Maar neen,
„de heemelfche Jofeph' laat haar zyn kleed, dat is, de uytterlyke let-

„ teren , den fchyn, naam, en tytel; maar hy vlugt zelfs van haar , en
„hy werd van haar niet gevat, 'ten zy dan, dat zy van herte boete doen,
„het ootmoedige leeven van Chriftus aan zig neemen , en daar in wande-
„len : Alhoewel u nu dit eerfte boekje donker en onverftaanelyk mogt
„ voorkoomen, zoo zal u dog het tweede zulks naader verklaaren ; ook
„zult gy, in myn boekje van 't waare Chriftendorfi , en het Paradys

„ hofke, de noodige uytlegginge hier over vinden.

De Autor van de Catalogus Tejlium veritatis lib x 1 x. p. 85 8. heeft ook het

gedagte boekje der Duytfche Theologie ongemeen hoog geroemt, en zig

op Luthers eyge getuygenis beroepen , om dat daar in wel geleerd wierd

,

van de zonde, van de vrye wil , en de geheele oude menfeh , gelyk ook
in teegendeel , van de genaade van Chriftus , en de weedergeboorte.

friacius veegt aldaar nog by , De Auteur was van de waare en vaU
febe Theologie weer en.duydelyker verlicht geweeft , als hy , oj heeft kon-

tien, of willen uytdrukken , of ook zulks heeft derven doen.

Michael Neander fchryft in zyne Erotem. Lmg. Gr. pag. 312 aldus:

Geen Chrijlen , die dit boekje (de Duytfche Theologie) leeft , kan het

zonder verbaajtheid doen, van weegen den rykdom dergtnaade en desGeefïs,

welke de Heere , midden m de dikke duyjternis , zoo rykelyk uytgegooten

heeft in het herte van eenen veragten kofter ; hoe heeft hy dog met de oogen

zoo diep in de Schrift ingedrongen , waar m hem wel'wcinige hebben nage-

volgt.

Andere zoo genaamde Rechtzinnige Godgeleerde hebben eevcn zoo

Thomas a. Kempis zeer hoog aangepreezen , als eenen allerchrtjlelykjien

Leeraar , wiens werk het aUemutJie is. Vid. Olearius Annot. Bibl. pag.

48. Hiidebrandus in Arte Mor. p. 9. &c. Dewyle nu deezen Schryver ,

met de Duytfche 'Theologie op een grond der A////}jècenonmiddelykeGod-

geleertheyd gebouwt is , zoo kan men wel licht afneemen , wat 'er van

alle die lafterlyke oordeelen , van zommige andere dierlyke en aardsge-

zinde menfehen teegen zulke fchriften, te houden is.

Tot een voorbeeld , wanneer Dr. Mich. IValther , in de Duytfche

Theologie , groove dwaalingen gezogt , en den Schryver deftelfs daar

over veragt heeft , wyl hy maar een Kofier is geweejt , (en NB. geen

DotUr Iheologia in fuperlativo) Mifcellan. Theol. Nic. Hunmus , een

Weigelianifmus (in de befpiegelinge der Paracel/. Theol) Hornbeek , het

fondament des Enthufiafmi en Lwertinifrm ; Colberg. dubbelzinnige dwaa-

lende fpreekwyzen van de gelykformigheid des geloofs afgaande leeringen.

(ziet zyn Tlaton. Chtiftenth. P. ï.p. 78, 79.)

Op wat voor eene wyze nualledeeze grouwelyke en roekelooze woor-

den van verdoemingen , van eenige blinde Phanfeen met de hier voor-

gedagte zeedige toeftemmingen der andere Leeraars over een te bren-

gen zyn , ftaat te bedenken. Ten minften zal zig niemand , die nog

een weinig indruk van Geeftelyke zaaken heeft , hier door eenigzins laa-

ten affchrikken , maar veel eer bewoogen werden , om zulke heerelyke

Ichnfren des te vlytiger te leezen, en zulks wel daarom , door dien ze,

van eenige blinde yveraars, verworpen werden. Aangezien dit in 't ge-

Rrrrr 2 meen
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meen wel, by een geoeffent Chriften, eene van de befte kenteekens van
onfchuld, van eenig gefchrifc , leere of perzoon blyft * wanneer zulk

een , van de wyzen en verftandigen deezer weereld ,onder den naam van ket.

terye , verdoemt werd. Nademaal zig diergelyke menfchen , met de ver-

ketteringe der befte fchriften , veeltyds zoo fchandelyk ten toon geftelt

hebben , dat ze by de waare difcipelen Chrifli » volkoomentlyk alle toe-

ftemminge en aanzien verlooren hebben, en dat ze ook aan haar geheele

ondergang zeer na gekoomen zyn.

E Y N D E.
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e<i 9. c 7. 6

Zyn twift met Arius,lV. 7. 7

Ongeftuimigheid , IV. 8. 1

7

Een Martelaar, II. 1. 11. c. 2, 2. III.

2. 6. en 9. c. 7.6
III. Paus van Romen , XII. 1.6

VI. ... - XV. 1. 2. en 3

Een Ketter, II. 4. 22. en 54
Een Grieks Keyzer, X.1.6
Severus de Keyzer, III. 1. 1. c.2.4.

De Villa, XIII. 2.9
Alexandrinfche Leeraar , III. 1. 1. c. 4. 14

Origenes, X. 3.

1

Akxius Comnenus , XI. 1.8. XIII. 1.4,

Ducas, XIII. 1.4
Junior , ibid.

All, VII. 1.9
Aliacenfis , iV. 3 . 9
A/o?» ,'

II. 4. 5 . en 6
Alpbcjus, IV. 1.6
Airedus , XII. 3.9
Altenburgs Bisdom , X. 2. 7
Aharus Pe/ufius , XIV. 3.7.

Amalarius Diaconus, IX. 3. 3

Fortunatus , ibid.

Amafd, III. 3.13.
Ambrojius leeven en fchriften , IV. 4. 2

Onderhandeling met den Keizer Tkeo-
doftus , IV. 2. 24.

Mis-ordening, IX. 2,6.

Ambrojius Ansbertus , IIX. 3. f

America gevonden , XV. 1.6
Amerieus Fefputius, ibid.

Ammias , II. 2. 8

Ammon, III. 2. 6. IV. 4. 9.

Ammonarius , III. 2. 6
Ammomus, III. 3. 10. IV. 1. 6. c. 4. 9. en 19.

V. 3. 10.

Ampbilochius , IV. 4. 9. c. 8. 62.

Amphton, IV. 4. 7
Amurath, XIV. 1.8.

Anacletus , II. 1. 10.

Annia des Hooge-priefters Tyrannye, 1. 1. 15
Annauias tot Alexandrie, I. 2. 1.

Anajlafius Bibliotbecarius , IX. 3 . 7
Conftantinopolitanus , IIX. 1, 2
Nicenus, VII. 3. j

Biflchop, V.1.8. VI.1.13.
Sinaita, VI. 3. 1

Anatolius , III. 3.13. V. 1. 5. c.4. 7
Aanbiddinge der Heiligen , TJet Heilige en

Beelden.

AncyranumConcihum
, IV. 7. 26. en 34. c. 8. 21

AndreasCretenJis , VII. 3. 5

Samofatenfis , V. 5. 17
Andria (Adrian. ab) Difcours van het Ketter-

maaken. ^. 769
Andronicus, XIII. 1.4

Junior, XIV. 1.7
Anepos , IIX. 2. 7
Angilbertm , IX. 5. 2

Anicetw, II. 2. 2. C.4. 54
Anicius Marcellus

> II. 2
.

4

A»«j Comnena , XII. 3. 1.

Avóp-oioi, IV. 7. 19.

Anomxi, IV. 8. 21

Ansbertus, IIX. 3. f.

Anfegifus, IX. 3.4
Ansgarius , IX. 1.13- c. 2. 17.

Anshelmus Cantuarienjis , XI. 3. 2

Zyn twift en fchriften, 5.

Gembldcenfis , XII. 3. 6

Laudunenjis en Lttcenfis , XI. 3 . 3

Anterus , III. 3. 16

Antbimus , IV. 1.6. C.4. 9. VI. 5. 3. c.4. 3

Antbropomorpbita , IV. 4. 1 8. en 28. c. 8. 36. V.
5.21. X.5.2.

Antidico-MarianiUn , IV. 8. 28

Antt-Cbrifl onder den Paus aangeweezen, XI.
2.1. XII. 2.1

Of het de Paus alleen is , XV. 4. 2

Antinous , II. 1 . 2

Antiocbia, II. 1. 15

Antiochifche Synode, III. 4. 14. IV. 7. 28. er»

32. V.4.4.
Antiochus , VII. 3.5

Anüpodes. ftryd daar over , IIX. 2.

6

Antoninus , III. 2. 1 ...".

Antomnus Pms , II. 1 12

Philojopbus , II. 1 . 1 3. III. 2. 1

Een Martelaar, IV. 1.6

Antonius een Woeftynier,III. 5. 22. IV. 4. 21

Florentinus , XV. 3. 10.

Nebnfeujis, XV. 3. 12
Parmenjis , XV. 3. 2.

Apelles, II. 4. 36. en 42
Aphthartodocitte , VI. 5.3
A/>" , IV. 4.

9

Apolhnaris , II. 1. 12. III. 1. 2
Apollmartfien , IV. 8. 25

Apolloma, III. 2. 6
Apollonius , II. 1.14. 024. IV. 4.9
Apologie der cerfte Chriftenen , II. 1 . 1 1 . en 1 2.

III. 2.1.

Apoflel. Hunne Hiftorien, 1. 1.2

VerblyfinJerufalemenharereize,I.i.3
En dood, VI. 1.6

Naame anderen gemeen , I. 2. 2
Schriften , 1. 5. 5. II. 2. j. en

6

Valfche Apoftels , 1. 4.

3

Conftantinus M.shzoo genaamd, IV. 2.9
Caro/us M. IX. 1.2

Apoflel der Heydenen onder den Paus, VII. 1 . 10
XI. I.IO

Apofloltci , II. 4. 42. XII. 5.12
Apoftolifch geweld door den Paus aangemaa-

tigt, IIX. 2.
3

Apotailitce, ziet Apftaüici , II. 4. 42
Apricocacus van de Regtgcloorigheid en Kerke-

naamen. pag. 772
Appellat iones van den Paus aan het Concilie,
XV. 2.8

Appianus , IV, 1 . 6
Applimarus , VII. 1 , ;

Aquarü , II. 4. 41
Aquila, III. 3. 1

Arabifche Religie, VII. 1.

5

Arbogafles, IV. 2. 2?

Arcadius, tbid. en \
r

. 1.3
Een Biflchop, V.4. 2

Arcbelaus, III. 3.13. c. 7.24
Archidiaconi , IV. j. 4
Arelatenfes Synodi , V. 4. 1. VI. 4. j
Ar«, IV. 1.6

AretinusGuido , XI. 2. 11

Ltonardus , XV. 3. 10
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Argvropylus , XV. 3. 8
Arriaan word ConJtatitiwisM. IV. ». 20
Arriaanen werden van Cwftantwus M. verdraa-

gen. ibid.

Of zy op het Concilie te Nicene zyn

geweeft, IV. 7. 9. VI. 1.

5

Werden tot onderteekeninge ge-

dwongen ,IV. 7. 16

Werden verjaagd en vervolgd , IV.

7-M- c.8.13
Haar boeken werden verbrand , IV.

7.14.

Haar gronde, IV. 8. 18

Haare leere, §.19
Tugt, § 20

Seften en fcheuringe , §. 21

Vervolgen andere Secten , IV. 8. 24
V.i. 11

Wei den van andere vervolgd , VI. 1.

19. c. 4. 3. c. 5.2. IIX. 5. 2

berden machtig, IV. 2. 20. VI. i- j.

c.,,. VII. 5.1
Arminenle Concilium, IV. 7. 29. en 3 3

Ariomaniten, IV. 8. 17
Aripetus , IX 2. 2

Arijiides, II. 1. 11

Arijhteles , zyn verheffing , XV. 2. 10

Pbikjophte werd verworpen , II. 5.8

weeder in 't gebruyk geko-

men, XIII 2. 8. en 13.

XV. 2. 10

Ariftotelicorum Ariftoteliciffimi , XIII. 2. 1

3

Anus Antomnus , II. 1 . 1

1

Arwukrygt twift met Alexander , IV. 7.6
Heeft grooten aanhang , §. 7
Werd vervolgd , ibid.

Of hy op het Concilie van Nicene is ge-

weert, §.9
Werd uit deballingfchap weederom ge-

haald , IV. 2. 20

Werd grootelyks befchuldigt, c. R. 16

gefcholden ,§.17
Hoe hy geftorven is ? c- 8. 2

Armen van de eerfte Chriftenen bezorgt , ziet

Chriftenen.

Armenius , IV. 8. 39 en 42
Armenier , V. 5. 20

Arnobius, III. 3. 16. IV. 4. 23

Junior , V. 3.22

Arnoldus Archidtacont'.s , XII. 5 . 9
Bririeitjïs, zyn lof, getyigerifle, mar-

telarye en dood , XII. 5 8

Carnotcnfis , XII. 3.9
Rots XII. 5.2
Lubecenjis-, XIII. 3. 2

«fe Villa Nova, C5.5
Arnoldiften, XII 5. 2. XIII 5.5

Arnulpbus , IX. 1.10
UitBeyeren, X- i.*en 4
Luxovtcnfis , XII. 3 9

Arjenius, IV. 4. 14. XII. 3.2
Artaldus , X. 4. 2

Artabaftus, IIX. 1.2

Artemius ,
/£/'<*•

Artemon , II. 4. 56
Artotyriten, II. 5. 54
Ajvernenjis Synodus , VI. 4. 5

Afceta, III. 5. 21

Afciten, II. 5. 54
Afclepiades , III. 3.12
Afcaritu, IIX. f.

5

Afcodrugite» , II. 5.J4
AjleriusUrbaHus , II. 2. 4

Een ander, IV. 4.

9

Atalaricus , VI. 1 . 7
Afcr , II. 2. 6

Athanafws word van Conftatititius M. vervolgd,

IV. 2. 20. c. 7. 31

In ballingfchap verjaagd, c. 4. 1

5

Afgezet, §. 16

Onder Julianus verborgen, §. 17
Onder Jovianus en Valentinia-

nus weeder beveftigt , »£/W.

Is op het Concilie te Nicene , IV. 7. 1

2

Werd verworpen ,§. 31. 34
Zyn leevens beichryvinge , IV. 4.

11. enz.

Dwaalinge, ibid.

Strydigheeden , %. 12

Beschuldigingen ,§.13
Neemt Photinitts aan , ibid. c. 8. 1

2

At/iaaafius een Ouderling onderde Ncitoriaj-

nen , V. 5 14

Een Jacobiet , VII. 5. 5

Atheiften werden de Chriftenen genaamt,II. 1 .4

Athenagoras
, §.12. C. 2. 1

Atta/us, II. 1.2

Atticm, II. 1.9. IV. 8. 64
Atti/a, V. 1.4
A-vare

s

, VI. 1 . 1

7

Audaanen, IV. 8. 34
Eiun vervolging, §. 55. enz.

Auditores onder deManicheen, III. 7. 38

Ave Maria, deflelfs oorfprong , XIII. 2. 7
Augsburgfche Synode , X. 4. 2

Augarius, III. z. 11

Augujltms.

Zyn eenzydigheid , III. 7. 2

Onwaarheeden , ibid. %. 30
Manichceijmus , §.38
Haat teegen de Donatiften, IV.

8.54
Herroeping van de Ketteryen

,

ibid,

Klagten over de Geeftelykheid,

V.2. II

Leevens befchryvinge ,^.3.4
Bisdom , verandering en ftry-

digheeden, §. 5

Befchryving der ketterye en
andere fchriften , ibid.

Eige dwaalinge , ibid. en c. 2 2.

Keliquien vandePapiften uit-

gegeeven , IIX. 2. 9
Auguftimis een Monnik in Engeland, VI. 1. 4

VII. i.y

Augujlinus deAmona, XIII. 2.9-

Avitus , VI. 3. 4
Avond voor de Zon- en Feeft-daagen gevierd ,

III. 5.6

Avondmaal.
Deflelfs vieringe onder de eerfte

Chriftenen, I. 2. 6. en
c. 5. 15. II. 3. 5. en 11.

III.
5 .i3

Misbruyk,III. 5. 15
Waater in plaats van Wyn , III. 441

en c. 5. 15
De Kinderen gegeeven , ibid. IV.

6. 8

De afweezende toegezonden , III.

)• ij

Tot een Ryspenning gebruykt , ib.

De Goddeloozen geweygerd , %. 16

De ftervendetoegerykt,IV.6.o

De dooden gegeeven , ibid. V. 2. 5;

Op
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Op reyze meede genoomen, IV .6.

9

Doorbuysjensingezoogen, VI. 1'. 9
Des Jaarsmaar een maal, IV. 6.9

V.i.5
Stryd daarover, X. 5.

Afgodery e daar rheede begaan , IX.

4. 2. XI. 5.6. Xrt.1.1. XIII.

! 7

Onder een gedaante gegeven, XIII.

2 7. XV. 1.9
Tramfttbftanttatte , ziet Tramfié

.

Aurehns, III. z. 9. IV. 8.41
Kwclian-is Keyzer, III. 2. 12

Aureliaanie Synode, VI.4.4.en5. XI. 4.2
Azumiten . VI. 1

.
3.

B.

BMvlas, III. 2. 9. C. 3. 11

Babyion het fchool der Jooden , II. 1. 7

Baeca/aurei, XII. 2. 16

Balnwinm Grieks Keyzer , XIII. 1.4

Baljamcm , XII. 3 1

Bambergs Bisdom , XI. 1. 1

Concilie, XI. 4. 4
Ban. Liet uitftootinge.

Eerftelyk onbekend, II. 4. 2

Barbarus , XV. 3. 11

Barchocbeba , II. 1. 7

Bardefaues, II. 1. 4. c. 4. 22

Barvoeter Monnikken , ziet Francifcanem

Bamabas , 1.2. 1

Barnabiten, XV. 1. 10

Barlaamus , XIV. 3. 2. c. 5.9
Barfes, IV. 1. 19
Barjumas , V . 4. 1

6

Baarden, worden de Ketters afgefneeden, IV.
8. 66

Bartholdus Zwaart, XIV. 2. 8

Bartholomcei Reliquien , IX. 2. 3

Biirtholom>£M Brixiams , XIII. 1.9

Bazelfche Univerfiteit , XV. 2. 12

Bazelfche Concilie , XV. 4.
5'

Bajiliae werden Kerken genaamd , IV. 6.4
Bajilicus, II. 4. 36
Bajilides een Martelaar , III. 2. 3 . c 4. 7 . en 1

3

Baiïlidiaaner , II. 4. 4. en 7— 10

Valfche befchuldiginge teegens

haar, §. 9. io

Gxofitct, §.25

Bafiltfcus een Rebel , V. 1. 7

Bafiluts Axcyranus . IV. 4. 9. c. 7. 28. c. 8. 21

BaJilmsM. IV. 4. 37
Zyn gaaven en befcheidentheid > §. 38
Vervolging van de Geeftelykheid en

verkettering, ibid.

Groote lof en fchrirten
, §. 39

Bajilius Seleitcienjis , V. 3. 20

Macedo , IX .1.11. €.3.2

BtJJus, II. 4.22
Batricides, X. 3. 2

Beaius, IIX. 5. f
Bebelius, XV. 3.13
Beccus, XIII. 3.1
Beda, VII. 3.2
Beededaagen , V. 2. 8
Beedelmunnikken , XII. 2. 10
Beedehuyzen der oude Chnftenen, III. 5.4
Beelden.

Derzelver invoering in de Kerken , IV.

6.3. VI. 2. 7
Stryd daarover, IX. 4. 1. c. 5.

3

Gebruik en dienlt der zelven beweerd

,

IIX. 4. 3 en <• c. 5.4
Verworpen , IIX. 4. 2. en 4. c. 5.4

Beeftelyke begeerte , II. 4. 9
Menfchen , §. 20

Begardt en Benutte , XIII. 5.7
Beginzelen, o£ 'er twee zyn, II. 4. 19. 30 en 33

in. 7-3v
Begraavemfle , IV. 6. 10

Slempen daar by onder de valfche

Chriftenen , V. 2.6

V» orden op de Kerkhooven ver-

worpen , XII. 5.4
Bekeeringe der Heydenen door deApoftelen , I.

'• *

Door de vervaüene Lee-
raars onder Cenjtanti-

nm ,IV.4 j,8. er 9
In de zefde teuwe, VI.

i- 5

In de zeevendeEeuwe,
VII. 1. 9. enz.

Bekeeringe tot het Pausdom , VIL 1. ;. XII.
1. 10 enz.

Met openbaar geWeld , IIX. 1. 6
IX. 1. 5, 6. en 15. XI.-i.io.en n
XII. 1. 10

Uit gierigheid der Geeftelykheid be-

zogtJX. 1.6. en 7. XI. 1. 10 en
' 11. XIV. 1.0

Twift der Geeftelykheid daar over,
IX. 1. ij

Wonderwel ken daar by , VU. 2. 8

Behfarius zyn wreetheid en dwaasheid, VI 1.10

Belydenis der zonden gefchied in 't openbaar,
III. 6. 6

Wierd afgekeurt
, $. i<5

W ierd in een geheime Be-
lydenis veranderd , IV.

7 ' 3

Beaedifius, fticht een Kloofter, VI. 2. 11

//. Paus , VII. 1. 2

IX. XI. 1.4. c. 2. «

XII. - -XIV. i.2

XIII. XV. 2. 2

Berengtrius zyn lof, leere en herroepinge.XI. 5 .6

Getuygeniflè teegen de Geeftelyk-
heid, X. 2.

-

Bernbardus, zyn leeven,dwaalingen en fchriften,

XII. 3.

,

Benaarftiginge weegens zyn reys in

het Heylige Land , c- 1
.

5

Ongegronde yver teegen de Ketters,

c. 5. 7, 8, 9. en 12
Bernhardui Cornpoftellanui , XII. 3 . 9
Bernhardiaanen, -c. 2. 10

Bernbardmus Senexjïs , XIII. 3.12
Bero, II. 4. 22

Bertramus , IX. 5 .

8

Beroep der Leraars, 1. 14.4
Quaade Geeftelykheid, ziet Geefte-

lykheid.

Beryllus , III. 3
.

4. en 1

3

Befas, III. 2.6

Beffarion, XV. 3.9
Beetering der Kerken, ziet Reformatie.
Bibliotheeken weeder opgerecht, XV. 2.

2

Bidden , ziet Gebed.

Biechtftocl in deeerfte tyden onbekend, I. 2 -.

III. 5. 16. IV. -.3

V erd van de Paus uitgevonden en
het volk opgedrongen, XII. 2.16

XIII. 2.

5

Deflelfs fchadelyke vrugten
, §. 6
Biecht-
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Biechtvaders werden van den Paus ingezet

,

XIII. i.. %

Geld verwekt twift onder deGee-
ftelykheid, $.6

Worden van de getuigen der waar-

heid verworpen,XIV. 5. 3.en 7

Biecht tot onderwy zing behouden, XIII. 2. 10

Gebruyk van dezelve, §. io, 11

In vryheid gelaaten , §. 11

Een menfchelvke traditie met dwang en

andere misbruyken verknogt , §. 13,

en 14. c. 20. 17. c. 21. 20

BifTchoppen.

Waaren eerftelyk den anderen ge

lyk, I.2.3. IV. 5.4

In een Stad meer als een, I. 2. 3.

II. 2. 10

Verheffen haar fchielyk boven an-

deren, II. 2. 10. III. 4.4. IV.

5
.i.en 4

Zoeken meer voorregten en voor-

zittinge, III. 4. 5

Vv ierden nogtans bepaald , IV. 4.6

Bekoomen wéereldlyk gezag, IV.

5. 1. VI. 2.4. VII. 2.9
Naamen veel bedienden aan, VI.

2.4
Wierden tot lceren gedwongen,

VII. 4 . ?

\ erkreegen wereldlyk geweld, IX.
1 7. c. 2. 7

Werden Vorilen en groote Heeren,

IX. 2. 7 en 9. X. 1. 4. C. 1. 6

Weiden in Duytsland ingefteld
,

IIX. 1.8. IX. 2. 7.X. 2.7

Bkftares, XIV. <. 1

Btondm, XV. 3. 10

Bloed-eeten verbooden, 11.3.12. III. j.

6

Doop, III. 5.12

Boekdrukkery eerft gevonden, XV. 1.7

Boete der gevallene , II. 4. 2. III 8.4
Trappen en tyd derzelven, §.6
Misbruyk, IV. 7. 2

Bo'éthius, zyn omkoominge, VI. 1.6. c. 3. 7

Schriften, tbid.

Bogomili, IV. 8.66. XII 5.1

Boheemen , ziet Huiïiten.

Boheejpfche Broeders , XV. j\ 14

Bonaventnra , XIII. 2.10.12. c. 3.4
Bonifacius , V . 1 . 1

1

//.Paus, VI. 2. 2

UI. - - van Phocas verheevcn , VI.

1.19. VII. 2.1

IV. - - VIL 2.

9

JIX.- - XIII. 2. 2. XIV. 2 11

Den Duytfchen Apoftel, IIX. 1. 7 en 8

Deflelfs blindheid ,tyrannye, fchande-

lykheeden, Papifterye en (lichtin-

gen , ibid. en c. 2. 6

Bononifche Üniverfiteit , IX. 2. 8

Rechtsgeleerden , XII. 2. 16

Borboriten, II. 4- 26

Borivorictts , IX.1.14
Boskruyd, deflelfs uytvindinge, XIV. 2.

8

Boftrenfis Synodus , III. 4 . 6

Botrus, IV. 8.49
Bmcarenfes Synodi , IV. 8.48. VI. 4-4.cn

5

Brandenburgs Bisdom, X. 2. 17

Brandenburgs oproer over de Reformatie , XII.

13. 14
Braiilien van deEuropiaanen ingenoomen,XIII.

15. 14
Breemfche Bisdom , IX. 2.

7

l.Deel.

Brigitta haar Ieeren en openbaaringe
, XIV.

3- '*

Broeder- naame, II. 1.4
Broeder in Boheemen, xiüt Boheemfche.
Bruint Henriet I. zoon , X. 1. 3. c. 2. 6

Apoftel der Ruflen , XI. 1. 11
Inftelder der Cathuyzer Munnikken , XL

2.9. c. 3. j
Bulla Aurea, X IV. 1.3
Bulgaaren werden bekeerd, IX. 1. 13
Burchardns Wormatienjis

, X. 3.4. XI. x. <

Burdegtilenjes Synodi, IV. 8.42
Burgondiers doen een inval, V. 1.

3

Werden Chriftenen genaamt, V.1.9
VI. 1.5

Bultas, III. 7. 30. en 57
Buöoj , II. 4. 17
Beyeren bekeerd . VI. 1.3

Bybel leezen , III. 5.5
Gebruik der zelve, I 5.4. IL 5.4
Misbruyk en verklaaring, XI. 3. 3. XIII.

2. 1

1

Verduyfteringe door menfehelyke inftel-

lingen, VI. 2.6
Verachting van de Geeftelykheid , VIL

z - 3

Verbod in de Moeders-taaie te leezen

,

XII. 2.
1

3

Overzetting in gemeene taaien, XIV.
5. 6

Verdeeling in Capittels , XIII. 2. n
Bygeloof vermeerd , V. 2. 4. VI. 2 6. XL 2.

9-

CAbilonnenJis Symdus , VI. 4 5. VIL 4. 6
Cactliattiis

, IV. 8. 48. en 49
Cafar-Anguftanum Concilium, IV. 8. 41
Cafarius Arelatettjis , VI. 3 . 4

Een Duyrfcher, XIII. 3.3
Ctcfcnas , XIV. 3 . 9
Caganus , VI. 1. 17
Cajus , III. 3. I

Ca/na» , II 4. 14 en 25

Caleca, XIV 3. 3

Caiixtus , III. 3 16

Calixtinen, XV. 5. 14
Calhniciis, IV. 4.

3

Den Patriarch, VIL 1.
3

Cahccrus, III. 2.9
-

Campiten, IV. 8. ^8
Candelburiius , XV. <

l
. 6

Candidianns , V. 4. 1

Camflus , I. 4. 10

Canon Mijja, VI. 1.9
CanonifatiederHeyligen, X. 2. 8. XI. 2. 16
Canonike Boeken der Schrift, I. 5.4
Canoniften, XIII. 2. 10

Canonniken ofDom-Heeren haar begin, IX. 28*

Haar leedigheyd en dertel leeven
j

XII. 2.9. ziet Dom Heeren.
Canonike Boeken , ziet Apocrypha.
Candelbergze Üniverfiteit , IX. 2. 8

Cautacuzenus (Joh.) XIV. 1.7. c. 3.3
Cantore* haar begin , VI. 5.

5

Capylranus , XV. 3.4
Capitula tria , flryd daar over , VI. 4.

1

Capnio , ziet Reuchlinus.

Cardinaalen wanneer zy zyn bekend gewor-
den , VI. 2.4

Hunne Roode Hoeden , XIII. 2. 7
Cardinalis Presbyter , VI. 2.

4

Carmeliten, XII, 2. 10

S s s s s Ca*



REGISTER.
Canhu Marcellui , IIX- u6
Carohmanus , §. 5

. en 8. c. 2. 4
Carolus Magnus word Keyzer , IX. 1 .

1

Is eergierig, »£i^.

Zyn Kerkverrigtinge en vriend-

fchap met den Paus, §. i

Gefchenkaan den Paus, c.z. 2. en

c. 1.

2

Werd hoog geroemd , een Apo-
ftel en llegtgeloovige ge-

naamt, IX. 1.

3

Werd van andere veracht , geeft

getuygenis van de waarheyd ,

zoekt een Reformatie , ibid.

Zyn dwaaling van den Paus , by-

geloove, onmaatigheid , moet-
willige kinderen, §.4

Oorlog, bekeeringe derHeyde-
nen en wraakgierigheid , §. 5

Oorlog teegens de Saxen, roofen

moord , §. 6

Overvloedige goedheid teegens

de Geeftelykheid, §. 7

Grooteftigtinge,- §.7. en 8

Yver teegens de Ketters, IX. j.i

Aangeftelde lnqmfitie , c. 1. 15

Ongelukkige nakomelingen,§.io
Carulus II. of Calvus, §.9

///. ofCrafTus , §. 9. en 10

IV. XIV. 1.3
Carpocrates, I. 4. 11. II. 4. 6. n. en 25

Carthaginiaanfe Synode, III. 4. 13. c. 7.2. IV.

8.49. en 51
Caras, III. 2. 12

Carinus , ibid.

Cafahs (deUberres) XIV. 3.9
Cajjianus, V. 3. 18. c. 5. 11

Cajjiodorus, VI. 3.8
CaJJius , II. 1 . 3

Cafen Confaentia wat die zyn? XI. 1. 1. en 36

Cafuiften, XIII. 2. 10

Cataphryges . II. 4. 44
Catechumeni van 't Avondmaal afgehouden ,

IV. 6. 10

Cathari, III. 7. ij

Cathariften, §. 29
Catharina de Heyltge , IV. 1 . 6

Stnenfis , XIV. 3.12
Bononienjis , XV. 3 . 7

CatholykeKerk, IV. 8. 47
Cathuyzer Monnikken, XI. 2.9

Cauchiten, IV. 8.66
Cedrenus, XI. 3. 1

Celadion , II. 2.
5

Cekrinus , III. 2. 9. c. 7. 10

(>/?ƒ«/, IV. 8. 49
Ce/fusy II. 1. 5. III. 1.2

Cerdtn> II. 2. 5. c. 4. 30
Ceremoniën in deKerken-dienft, III. 5. t. IV.

6. 1

Werden zeer vermeerdert , V. 2.4

Door de Geeftelykheid uytgevon-

den, VII. 2.6. 10

Cerintbus, I.4. 18

Zyn leer en Hiftorie met Johannes,

§. 18. 19. en 20
Qheremon , III. 3 . 1

Chalcedonifche Synode, V. 1.5. C4.7
Chartopbylaces , VI. 2. 4
Chrifius werd van Ttberim voor een God gehou-

den , 1. 1 . 1

1

Of hy ook de Engelen vcrloft heeft , III.

3-

f

Wierd met lofzangen gepreezen.II.3.9
Voor den grond des ge'oofs alleen ge-
houden, I. 5. 2. II. 5. i

De eenige Meeller en Leeraar, II. 5.

3

Deflelfsgeboodcn, § 6

Weezen en Menfchwordinge,
II.5.11. I.5.8

Gelykheid niet den Vader , IV.

7. 18

Goddelyke natuur , IV. 8. 1

9

Menfchwordinge , III. 7. 33.

en 38. II. 4. 20. 30. en 33
Lyden en fterven ,11. 4.

8

Befchryvinge by de Turken,
VII. 1/6.

Chriftenen haar aanwas in de eerde tyden , ziet

de Voorbereydinge en I. Boek 1. 1.

item III. 1. 4
Haar kenteekens ,1.5.13. II. 6. 17
Werden van de Turken bel'pot, XI.

1.9. XV. 1.5

Chriflendom, z-tet Godzaaligheid.

Chrifioffel de Groote , IV. 1 . 6

C/nMcricb, IIX. 1.8
Chilpericb , Kooning van Vrankryk, VI. 1

.

5

Chlum, XV. 5. 10

Cboniates , XI. 3.2,

Chorepifcopi , I

V

. 5
.

4

CboreuUe, IV. 8. 66
Chtfroës, Kooning van Perfien , VI. 1. 2. en 3.

VII. 1.2

Chmnicon Alexandrmum , VII. 3 . 4
Chryfcrphtus , V. 4. 5

Cbryfargyrus , IV. 2. 1

2

Cbryfo.'ogus, V. 3. 18

Cbryfolarm, XIV. 3.3. XV. 5.

1

Cbryfaftomus werd van de Godgeleerde vervolgt,

IV. 4. 19. en 28

Werd in ballingfchap verweezen,

§.30
Zyn opregtigheid , §. 29

Studie, Amptenyver, V. 2.6

Ballingfchap en elendige dood,

§8
Schriften en dwaalingen , §. 9

Cinnamus, XII. 3. 2

Cinumcelliones , IV. 8.59
Cirtenfifche Synode , III. 4. 14
Ciftertienfe Order , XI. 2. 8. XII. 2. 10

Cittinus, III. 2
3

Qlarm , II. 1 .
3

CUudianm Mamertm , V. 3. 22

Claudius de- Keyzer , vervolgt de Chriftenen

,

Lx. n. III.2.12

Taurinen/is , IX. 3. 4
Clemangüts , XV. 3. 6

Clemens Conjui , of hy een Chriften is geweeft f

I. 1-17
Roman»}, I. 2. r

deflelfs Epifte! , ibid.

Dood, II. 1. 9
Alexandrinus , II. 2.

5

.Claudius Clemens', VIL 1. 10. IIX. 1.7 C. 5. 1

I Clement de II. Paus , XI. 1.4 XIV. 1. 2.c. 2. 2

j
Clementin<e inJureCanonico . XII. 2. 1 j

Clerijei, ziet Geeftelykheid.

Cletus , I. 2.

1

C/odov.eus, zyn bekeering, V. 1.9
Doop , c. 2. 11.

Clotildis, V. 1.9

Coddiaanen , II. 4. 26

Codex Tbeodojianus , V. 1
.

4

Codex Canonam Ecdejue Afruaua , V. 4.

1

Codi-



REGISTER.
Codwus, XV. 5.8
Coelejlius, V. 5.1.5

Coelefiinus III. Paus , XII. 1 . 8

Cceleftiner Order, XIII. zi;
Coenobia , haar ooriprong, VI. z. 11

Colarbafus , II. 4. ii

Collyridiane , IV. 8. z8

Columbsinus , VI. 1 15. c. z. n. VII. 1. 10

Deflelfs Reegel, VII. z. 7

Co/umbus, de Vinder van America, XV. 1. 6
Commodus, Rooms Keyzer, II. 1.4
Communie, ziet Avondmaal.
Compafta der Huflïten , XV. 4.

6

Compas uytgevonden , XIV. 1.8

Confifcaiie, ziet Ketter.

Concubinen der Priefters , IIX. z. 8

Concordantien over de Bybel uytgevonden ,

xnr. z. 11

Confirmatie der gedoopten , IV. 6. 8

Congélius , IV. z. 11

Canon , VII. z. 2

Cunradmm onthoofd , XIII. 1.
3

Conradui I. Keyzer, X. 1.1

//. of Salieus , XI. 1
3

///. XII. 1 . 4
IV. XIII. 1.3

' Urjpergenfis of van Lichtenan , XIII. 3 z

Celtes. XIV. z. 6
Confiftorie, III. 4. 7

Conftans, IV 1.10. VII. 1. z

Conjlantinui Chlorus , IV 1 . 7

Zoon van Conjlantinus M. §. 10

Confiantinus JMagnus vervolgd de Ketters, III.

z. 18. IV. z. 19
Deflelfs ongerufte Regee-

ring, IV. i. 9
Aanvang der zelve,

IV. z. 1

Onechte geboorte

,

§.1
Voorgegeevene be-

keennge, §. 3.en 5

Doop, §4 7. en zi

Of hem een Kruys is ver-

fcheenen , §. 5

Deflèlfsafkondigingen voor

deChriftenen,v 7.

en 1 o

Huychelery, §. 8

Liefkoozery teegens

de Biflcboppen
,

§9-c. 7. 11. c 8.51
j

Mildadigbeid teegen dezel- S

ve, IV. z. 8

Deflelfs verdiende lof, §. 10

Vryheid de Heyde-
nen verleend,ibid.

Schaade in 't Ryk
veroorzaakt, §.11

Verkwiftinge , §.iz

Geld afdwingen der

onderdaanen, *£/</.

Z-welgery,§.i3

Moordadigheeden ,

§. 14, 15, 16

Meineedigheid,§.i4

Echte Vrouwen ,

§. 16

Tyrannye en klag-

ten daar over, ibid.

Afval van 't Hey-
dendom,§. 17

Heidenfche eertytel,

ibid.

Waarzegginge en god-
delooze Wetten, §.19

Afval der regtgeloovig-
heid,§. zo

Vervolging teegens A-
thanafius en de regt-

geloovige, ibid.

Bygeloovigheid ,§. zi

Dood
, %. zz

Toeftand der Keiken
onder hem , §. 30. &c.

Gebed, IV. 6. 6
Uytvoeringe in Kerke-

. lykezaaken, IV. 5.

3

Onluften om het Arianif-
mus, IV. 7.8

Uytvoeringe op het Sy-
node van Nicene ,

§. 14. &c.
Tyrannye teegen de

Ariaanen,§. 17. &o
Scbryven teegen Anus,
IV. 8. 17 .

Conflantinus de JU. Keyzer , VII. 1 . z
IV. oiPogonatus , VII. 1. 1

F. HX.r. z
*

VI. IIX. 1.3

Porphyrogenittis, X.1.16.C.1.1
Monomachm , XI. 1.8
Ducas , ibid.

Manajfes, XII.
5 .z

Laatfte Griekze Keyzer, XV. 1.4
/.Paus, IIX. 2. 3. c. 5.3

Conftantinopolen geftigt, ziet Confiantinus M.
Van de Franken ineenoomen,
XII. 1. 11

Van de Turken verwoed
,

XV. 1.3
ConftantinopolitaanzeSymbolum, IV. 7. 30

Concilium /. ibid.

Arrianorum
t

Teegen £uty-
ches, V. 5. 19

VI. VII. 4.1
VU. IIX. 4.1
ax.ix.8tcx.

XI. 4-

7

XI. XIV. 4. z

BifTchop , ftryd met de
Pauzen, &»^Paus.

Copriane , II. 4. z6

Coratie , III. 3. 11

Corbei , VII. 2. 7

Cornelius, Rooms BifTchop, deflelfs ftryd met
Cvprianus, III. 3.6

Stryd én onregt tee-

gen de Novatiaa-
nen ,111. 7.9. &c.

Antiochenus , II. z.
3

Cornherts bewys-gronden teegen het moedwil-
lige Kettermaaken , waarom hier niet byge-
voegd. pag. 785.

Corpus Juris, ziet Jus.

Cortefius, XV. 3.Z

Cofmus Pragenjis , XII. 3.6

Coftnitze Concilie, XV. 4.2
Cotopiten, IV. 8. 58

Coxra»«;('Anton.)klagteoverdeReligie-twift

der Lutheraanen. pag. 761.

Cracaufche Univerfiteit , XIV. z. 6

Creaturen of dieuyt Godzyn, III. 7. 34
Creatiten , II. 4. 40

Sssss z Crefcem



REGISTER.
CrefcefisPbilofopbus, II. i. 5. en 13

Crefcenttus , X. i- 5

Crime» laj'a Majejlatis den Chriftenen opgelegt

,

II.1.4

Cnfpus, Zoon van Conftans M. IV. 1.15

Critopulus, XIII. 3.

1

Crunuon , III 2. 6

Cructatt , XI. 1. 10

Criatfieri in Pruyflen , XIV. 1. 9
Cructjragttim , II. 1. 1 3

C«»o van Wevelingen, XI. 1. 3

Curbïctu , III 7. 37
Curopalates (Joh.) XI. 3. 1

CuruPüe», IV. 8.
f
8

Cyclus Pafehalts, VI. 3. 3

Cyprianus werd vervolgd en ontkomt het. III 1.8

Verweezen en onthoofd §. 11

Zyn leeven, III. 3. 9
Schriften, tbtJ.

Dwaal ingen, III. 613
Suyd met Stepbaaus, III. 7.1

De Nov.iciaanen , §. 7

Cyriacus , VI. 1 . 7
Cyrt/lus, III. 3. 11

Hierojolymttanus , IV. 4. 7

Alexandr. zyn heevigenyver, V. 1.

2

Bisdom . V. 3. 10

Hoogmoet , onruft ,

gi ouwzaamheid en op-

roeren, V. 3. 11

Nyd en andere ondeug-

den , ibid.

Toegevoegde lof, § 12

Ban-vloek, fchrifcen en

ftryd met Theodoretus ,

§.13
Aangemaatigt geweld

,

V.4.2
Oordeel teegen Neflorius,

§ }
Arreft en ftryd met den

zelven V. 5 16
Cyrillus, Apoftel der S'avonifche, IX. 1.4
Cyrus Alexandrtnus , VII. 4.6. c. j . 3

D.

DAgen , welke van de Kriftenen eerft ge-

vierd . III. 5 6

Dagen des Heeren , II. 3. 7
Damafcenus , IIX. 3.1. c. 5 . 4
Damafus , IV. 4 2

Damiani , XI. 3.4
Daniel Stylites > V. 2. 12.

Daxtes Aligerins , XIV. 2. 6
Decius, zyn vervolging III. 1. 10. c. 2.5
Decreta der Pauzen , XII. 2. 1

5

Decretalts, XIII. 2. 10
Demelrianus , III. 1. 1

Demarius , BifTchop
, III. 3. 1. o f. 12

Deflelfs vyandfchap teegens Origenes,

III.7.5

Denarms Petri, IIX. 2. 10. IX. 2. 1

Deenen,haar inval, z,/Vï Noormanren.
Bekeeringe, IX. i- 13. X. 1.7
Wreetheid, XI. 1.

1

Defiderius de laatfte Longobardze Kooning ,

IX. 1 1

Dtacont, I 2. 4 . UI. 4 6 IV. 5.5
Diaconijjj; , I. 2.4. II.

?
, , . IV. 5. J

Diurinomeni, V. 5 n
Diuphoriten, tbtu.

DiatoHiiten, IV. 8.17

Diélimus. IV. 8 39
£W;ax. IV. 1.6

Didymus, IV. 4. 10

Werd veroordeeld , VI. 4. 2

Dienaar , s,;rf Diaconus.

Dimocrita, IV 8. 26

Diocletianus , zyn Edidt teegen de Manicheen,

III. 7. 26

Vervolginge, IV. 1.
5

Diodorus, IV. 4. 9
Diogettes, Keyzer , XI 1.8. en 9
Üionyjius Coriisthiiis , II. 2. 1. III. 1.6

/4/?A'a«^-»##f,III.2.8.c.3.i.en2. c.6 13

Kornanus , III. 3.16
Albanus , IV. 4. 2

Een Ouderling, §: 9
Extguur, VI. 3. }

Carioujiunus , XIII. 212
Dionyfius zyn ondeugden , VII. 2. 7
Diomjix'. Arcopagila , I. 2. 8 en 9
Diottyfia, III. 2 6

Dlonyfiana Aura, VI. 3. 3

Diojiurus, FI. 2. 6. C. 3.1. IV. 4. 19
BifTchop. V. i.ü. c. 4. 5,6. en S

Paus , VI. 2. 2

Diofcoriaanen , V.5.21
Difputen van de eerfte Chriftenen gefchuuwd

,

II 5.8 ziet zaamenfpraake.
Ditmarus Merfeburgenfis , XI. 3.6

Zyn Hiftorie werd van de Paus ver-

valfcht, XI. 4. 5

Doeetns , II. 437
Dodor

, wanneer dietyte!opgekoomenis,XII.
2.16. XIV. 2. 6

Dodechintts , XI 3.6
Dominikaanen , haar oorfprong , XIII. 2. 14

Vervolging teegen de ge-
tuygen der waarheid , tb.

Dominicus va» Pifa , XV. 5 . 4
Domuianus , zyn vervolginge, I. 1. 17
Domtttanus eenOrigenift, VI. 5. 5

Domittlla een Martelares, I. 1. 17
Domnus , III. 3. 12. V.4.

5

Dunata , III. 2.
3

Dunatus a Ca/is Nigris , IV. 8. 50
Carthaginenjis , IV. 8.

5 3 . en
5 7

Pagafenfis, ibtd §.56
Donatiften werden verworpen, IV. 7. 26. 50.52

Scheurmaakers genaamd, IV.
8.44

Gepreezen , tóxrf. en §. 59
Getuigen van het verval en reegen de

Geeftelykheid . ibtd. §.45
Haareftrydigheeden, IV. 8 48. enz.

Veroordeelinge, %. 50.cn 52
Vryheid, Concilie en aanwas,
§.53.en

5
8

Vervolginge, §. 55. en 54
Vyandfchap der Geeftelykenen

haar geleedene oood , §. 56
Belchuldiginge

, §. 5 7. en 59
Leere, §. 60

Afzondering van de verdorve-
ne gemeente

, §. 60. en 61
Getuygeniflè van kwaade Lee-

raars, §. 62
Of zy Ariaanen zyn geweeft. §.6j
Haare naamen aan andere partye toe-

gepaft , §.58
Doope derBejairden in \t eerfte K-erken ,1.2.6.

II. 3 10 enz. III. 5. 10. en 1

1

Ceremoniën diarby, III. 5 10

Van wie die gefchied zyn, II. 3. 10

In-



REGISTER.
Indompelen daar by, VII. 5. 2

Dcop; der Kinderen, wanneerdie in 'tgebruyk

gekoomen is, III. 4. 13. c. 5. n.
U. 5.10. V. 2.

5

Derftervende, III. 5.12. IV. 6. 8

Dooden, II 4. 34.cn ji. IV. 6. 8. V.
2

- 5

Ariaanen, IV. 8. 19
Ketters, III. 7.

1

Van kwaade gefchied , ofdiekraetigis

,

iv. 8.62
h K ö

Of die noodig is, V. 2.
5

Als een Opus Operatum of fchyn-werk

,

IV. 8. 68
Om loon gefchied , VII. 2.

5

Zonder voorgaande onderregtlnge , XV.
1. 6

Met Zout, Honing en Melk , III. 5.10
IV. ó. 8

Vermaagdfchap daar uyt , VII. 2. 9. 1IX.
2.9 X.f. t

Der Klokken, X. 2. 8

Dorotbem > lil. 1.7. c. 3. 12. IV. t. 6

Dorotbea , IV. j. 6

Dortmondze Synode, XI 4.5
Dordregtze Synode, XI. 1. 1

Dofitbeus , I. 4. 10

Doxologia , eere zy God in de hoogten, IV. 8. 29
Drego, IX. 1. 4
Drepaaum , IV. 2. 2

Drieëenigheid , de leere daar van , IV. 7.

6

£>««w, XI. 1.8 XV. 3.8

Duelle van de regrgeloovige toegelaaten , VI.
2. 10. XII. 2. 12

Tot een proef voor 't geregt , XI. 2.8

Onder de Paapen zelfs , XI. 2. 5 . en 1

1

Dxrantus Gudelmus , XIII. 2. 9. c. 3. 5

de S- Portiano, XIV- 2.
5

Avvupts, II. 4. 7

Duytfche wanneer eerft Chriftenen genaamd ,

II. 1.2. III. 1.5. VII. 1. 10. VIII.

i- 7

Werden van de Geeftelykheid misleid

,

IX. 2.7

Steeden, haar oorfpror.g, ibid.

Theologie, XV. 3.4
Duivels, of zy veiloftzyn, III. 5.5

In de gedaante van een Varken, uit de

Kerk geweeken , IV. 2.

6

EAd-meuu XII. 3. 9
Ebbo, IIX. 2.7. IX. 1.8

Ebwmtctt, I. 4. 1

3

Ebion, I. 4. 1 2

DefTelfshiftorie mttjohannes, %. 19

Ecbertus, XII. 39
Eckardus , XIV. 2. 7

Ecjlaticus Dottor , XV. 3.6

Edellieden, haar opkomt! inDuytsland.X. 2.7

Edtnerus, XII. j-9

Edict van Nantes , zirfNantes.

Eed-zweeren, of dit onder de Chriftenen noodig
is, III. 5.9

Verbooden, V. 5.2

Eenigheid der partyen, z.j<tf Syncretifmus.

EcvenbeeldGods, wat het is? II. y. 6

DeflclfsherftellingcIII. 3.J
Verlooren, ziet Vil.

Egbertus , IIX. 3 5

Egefippus, I. 2.4
Egenbardhs, IX. «.4. C. 3.

4

Egt, ziet Trouw.
Eigtftads Bisdom , IIX. 1.8

'EnèeoigUeraelii, VII. 5.4
'Emhvisicti, III. 5.4. IV. 6. 4
£/>.V7< by de Manicheen, III. 7. 34.cn 28
Elcujius, IV. 8 29
Eleutherius , II. i 2. c. 4. 54
Elfduyzend Maagden, III. 2. 13
£//«, IV. 1.16

' Ehbermum , ziet Illtberinum.

:
Elipandui , IIX 5 .

5

I
Elifabetb , een Propheetes

, XII. 3 .

8

Elmaciftus, XIII. 3. 1

Elpidius, XIV. 3.9
Kir/nas den Toovenaar, I. 4. 10
Emma, IX. 2. 10. C. 3. 4
Eiicratiten , II. 4 39

Hun leer, §.40. enz.

Grootemeenigte, §.45
Engelen, of die uyt God zyn f II 4.4 c. 3.65

Of die dooi Chiiftus ook veiloftzyn ?

III 3. 5. en 7
Engelfche, wanneer zy bekeerd zyn geworden,

VI. 1.4. VII. 1. 9
Werden «den Paus cynsbaar, IIX.

2 10

Engelhufius , XV. 3. 10

Engelfche groetenis wanneer die eerft in 't ge-
bruyk gekomen is, XIII. 2. 7. XIV. 2. 7

Ennodius , VI. 3.4
Evvoms, II 4. 17

ArJB&ri, XIV. 1. 9
Entbnjiafmus , IV 8. 66
Entycbtte» , I.4. 10
£0*, XII. 5.10
Epaunenfis Synodus , V. 4 1

Ephejintfe Synodus
, §. 2

Ephefina Secundi
, §.5

Ephraim Syruj, IV. 4. 36
Epicuris leevefl van veele Predikers , &*rf Gee-

ftelykheid.

Eptmarcbus, III. 1.6

Epipbaxcs, II. 4 12

Lpiphama, IV. 6.
5

EptphuKis zyneonwaarheeden , II.4.8, 26,27,

*9> Ji.42-49 5°- UI. 7- 15»

'5i35. 37- IV. 4. 32. enz.

Onzeekerheid in zyne verhaalen

.

IV.4-.Ji
Opznydery, §.31
Onveimoogen eneenzydigheid

,

§•55
Onveritandigenyver, III. 7. 24.

en 2^. IV. 4. 27

iroXvTfayfj.ocrvwi , IV. j. 7
Dwaalinge, II. 1. 1

3

Vervolginge teegens Cbryfojla-

mus , IV. 4. 19, 18

Onluften tot Conftantinopolen,
ibid. §. 29. enz.

Leevens befchryvinge,§. 27
Dood

, §. 30
Epifcopalejus, III 4.5. ziet Biflchop.

Epiftelen der Apoftelen, I f.

4

Erfzonde, of die geheel verdelgt kan Werden,
III. 3.5

Erftbrtze Synode , X. 4. 2

Reformatie, VII. 7
Erig, Koning van Sweeden , XII 1. 11

Erkentenis, welke dewaare is, II 5. 24

Zeekerheid der zelvcn, I. 5.7-

II 5. 3.en 4
Wasdom , ibid.

Sssss 3
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Ero , II. i. 2

Ethelbertus , VII. i. 9
Eikheten , IV. 8. 6

Eucberttts Lugdunenfis , V. 3 . 11

Tyanenfis, V. 5. 17

Enchrotia , IV. 8.
3
9. en 4

1

Eudjsmon , IV. 4. 7

Eudocia , V. 3. 22.

Keyzerin, XI. 1. 8

Eiedoxius , IV.1.19. c. 7. 34
Engemus 11. Paus, IX. 2.

1

/T. XV. 2. 2

M/m, IV. 1.6
Eulahus , IV. 4.45. c. 7 . 1

7

Eu'.ogtus, III. 2. 11. IV. 4. 9. VI. 3. 2

Eumenes , II. 2. 5

Eunomius , IV. 8. 21

Eupbemiten, % 66
Euphemius , V. 1 . 1

8

Eup/us , IV. 4. 13

EilfebtusCafareenjis, defTelfsdwaniinge , III. 7. 37
Vyandfchap teegen

£rtM;«y>/.IV.7.

37
. Leevens befchry-

vinge,§. 45
Arianifmus, §. 46
Schriften, §.47

Cremonenfi , IV. 4. 2

Dortlans , V. 5. 19
Eremita , IV. 4.19
Nicotnedien/is , IV. 2. 21. 04. 7. C.7.7

Romaans , IV. 4. 2

Vercellenfis , /£/^.

Eufiachius ,111. 7 40 IV. 7. 27. c. 8.29
Antiochenus , IV. 4. 8. c. 7- 14
Tbejfalonicenfn , XII. 3. 1

Ettjlathianen , IV. 8.66
Euthymius , IV. 4. 1

9

Zigabenus , XII. 3. 2

Euthalius, XIII. 2. 11

Etitroptw , IV. 4. 7
EuCychtanus , III. 3. 16

Eutychius, IV. 4. 7. X. 3.1
Eutycbes, was zeer geleerd , V-f.19

Hoe liftjg en geweldig hy werd ge-
handeld, V.4. 6- en 20

Hoe hy verworpen wierd
, §. 5. en

J 9
Zyne ftrydigheeden , V. 5. 18

Valfche befchuldiginge teegenshem,
§. 20

Ettz,oiui, IV. 2. 20 c. 7- 16. en 32
Evagrius, zynedwaalinge, IV. 2. 15

Schriften, VI. 3.1
Evangeliften , welke zoo geheeten, 1. 2.

3

Evangelie, wat het is, I 5. $

/Eternum der Monnikken , XIII. ƒ.7
Evangelie en Epiftelen der Son- en Feeft-dagen,

wanneer die ingefteldzyn , IX. 2.

5

Evarijlus, II. 1. 1 1. c. 2. 2

Eunuchus, V. 1.

5

E-vodiiis , I t . 1

Exarcbi. IV. j. 2. VI. 1.16. IIX.1.4
Excommunicatie, ziet Ban.
Extra-vagantei in de Paapze regten , XII. 2.1 j.

XIII. 3. ^
Exucontii , IV. 8.21

f.

FAbe'en der Monnikken , VII. 2. 8. S/'rf

Monnikken.

Fabiamis , III. 2.9. c. 3. 16. IV. 4.9
Fdbltli , III. 3. 12

Facundv.s üermianenfis , VI. 3. 4
Fafcicnlus temporum , XV. 312
FafltSicuIt, VII. 3.4
iv/a/?rf , IV. 2. 1

5

Fauftinus , III. 4. 7

Faufitdus, III. 3.

1

Faujlus , *'£/<>. en IV. 1 .

6

Regienfls , V. 5. 11

Fe/iciJJimus, III. 413. C 7.9. IV. 8. 39.en42
relicttas , III. 2.

3

teltcianen, IIX. 5. 5

/>//x, III. 3.46. IV. 4. 2

Ennoditts , VI. 3.4
Riivennas , IIX. 2.

3

JJrgelttanes, als een Ketter verworpen,
IIX. 4.4. en

5

T. Paus . XV. 2. 2

Ferrandus, VI. 3. 3

FerrarifcheUniverfiteyt, XIV. 2.6

Synode, XV. 4. 7
ferrerius , XV. 3 . 6

Feeftdagen,of zy in den beginne gevierd wier-
den, 1. 2. 7

Wanneer zy begonnen zyn , II. 3. 7.

c.4.58
Misbruyk derzelven, IV. 8. 37
Zwelgeryop dezelve, V. 2.8. VII.

2. 6

Oorfprong der nieuwe , VI. 2. 8.

VII. 3. 3. IX. 2.1. en 5

De Ontfangenis Chrifti , Maria ver-

kondiging en zuy vering, VI. 2. 8.

vu. 3. 3

-

Maria Hemelvaart, IX. 2.

1

Aller Heyligen , VII. 2.9
AllerZielen, X. 2. 8

Michiel, IX. 2.

5

Ficinus, XIV. 1. 2

FiJus , III. 4. 1

3

Finlanders, wanneer die bekeerd zyn gewor-
den, XII. 1. 10

Ftrmicus, IV. 4. 26
Firmiltanus , III. 3 . 1

3

Flaaus, zyne gedagten van de verketterde ge-
tuigen der waarheid, pag.-jji

FlavtaDomittlla, II. 1.17
Flavianus , III. 2. 1 1 . IV. 4. 9. c. 8. 64

EenBifTchop, V. 1. 12. c. 4. 6. c. 5.1a
Flodo.irdus , X. 3.4
Florenttus, V.4. 8. VII. 1. 10

Baronius, XII. 3.6
Florentynfche Synode, XV. 4. 7
Florianus , III. 2.12
Flormus, II. 4. 22
Florus Magifter , IX. 3.5. C. 5. 7
Formofus , Paus , IX. 2.2

Fortunatianus , IV. 4. 2

Fortunatus, VI. 3. 5

Fiancifcaner Monnikken , XIII. 2. 14. XIV.
2. 8

Francifcus , zyne Fabelen , XIIT. 2. 14
Francifcus Venetus , XIV. 3.7

de Paula, XV. 2. 10
Franken , wanneer zy Chriftenen genaamd wier-

den, V. 1.9.

Hebben de Paus veel in 't verfchot ge-
weeft, IIX. 1.4

Het Griekze Ryk ingenomen,
XIII. 1.4

Frankfortze Synode , IIX. 3 .

4

Een ander , XI. 4.

4

Fr*.



REGISTER.
JFraticelli, XII. 5.

3

Freculpbus, IX 3.4
Fredegarius , IIX. 3. 5

Fredericus I. Keyzer , deflèlfs leeven en daadcn
,

XII. 1. 6—

8

//. defleUs Hiftorie , XIII. 1. 2. 0.4.!.

c.5.3

Auftriacus , XIV. 1. 2

III. XV. 1.2

Fridiburga, VII. 2.6

Fritfchius (Ahafver.) klagte over de Religie-

twift, pag. 761.

Fryburgze Univei iïteyt , XV. 2. 1

2

Fryfing* Bisdom , IIX. 1. 8

Frttduofui , III. 2. 1

1

Fruduojm, zyn reegel , VII. 2. 7
Fulbcriui Carnatïnfis , XI. 3. 5

ïitl.herius . XII. 3. 7
FuldifcheAbdye, IIX. 1.8

Fuigcntius , VI. 3. 3

G.

GAgvianus , XV. 3.13
Gd,«j. III. 3.16

Gajuniten, III. 7. 28. V.-5.11. VI. 3.2. c.5.3

Gakrius, zyn vervolging . IV. 1.6. en 9
GalfriJus , XII. 3- 7

G tllienus , III 1 . 1 . en 1

2

Gallus, Keyzer, III. 2. 10

Een Monnik, VI. 2. 11

S. Gallen Kloofter , VII 2. 7
Gangrenfche Synode, IV. 7. 27

Gaudentim , V. 3. 22

GaZteus ,
/£*'</.

Gaiari, III. 7. 15. XII. 5.2
Gebed opentlyk gedaan, II. 3. 5. en 9. III. 5. 5

Voor de geftorvene, III. 5.6

Teegens net Ooften , §. 7

Met opgeheevene handen , ftaande of
knielende op zeekere tyden , III. 5. 7.

IV. 6. 6. V. 2.6

Van deregtgeloovige verkettert en ver-

worpen. IV. 8. 66. en 69
Boeken by deeerfteChriftenengeene ge-

bruykt II 3.9. III. 5. 7. IV. 6.

6

Geboden Chrifti, I. 5.6

Van deeerfteChriftenen gehouden , I.

5.13. II-5-I7

Gedachtenis-daagen der Martelaars, II. 3.9.

III. 5.6

Geeftelykheid.
Haar aanftaande verval, ziet Ver-

val.

Goddeloosheid, VII. 2.3.en 5.

IIX. 2. 6. en 7- X. 2 4.

XI. 2. i.'enj. XII. 2. 2.

en 4. XHI. 1.3. XIV.2.4.
XV. 2. 1.4

Kwaad beroep, VI. 2. 5 . VII.

2. 3. IX. 2. 9. X. 2.

5

- - - - Door Geld ver-

fpillen, VI. 4.4. VII.2.3.

IX. 2 y . XII 2. 5

Blindheid en onweetenheid

,

VI. 2. 5. V. 2. 11. IIX.
2. 6. en 7. IX. 2. 9. XII.

*• f

Dwaalingen , ziet Ketteryen.

Eergierigheid, "V. 2. 11. IV.

2. 7. en 22. XII. 2. 6.C.4.3.

Weereldlyke ftaat, IV. 5. 2.

XII. 4.1

Haarftrvd on de voorrang, IV-
7.22. VI 2.2. XII. 2.9.

Hoe zy haar overal meede be-
moeyden , IV. 5.7. VI.4.4.
IIX. 2. 7

Haarhoovaardye, VII. 2.1. en 5.

IX. 1. i.8.eni2. XII. 2.

3.6. XIII. 2.1

Onderdrukkingen derLeeke-
broeders, IV. 5.6. c. 7. 1.

VI. 2.9
Tyrannye en heerfchappye

overdegeweetens, VI. 2.6

Aangemaatigde onfeylbaar-
heid,IV. 7 .2

5 .XII. 2.5
Weeretdlyk geweld , IX. 1.7.

X. 2.6

Onderdrukkingen van eerely-

kemenfehen, ziet Ketter

,

insgelyks Henricus. II. 2.

ir. c. 3. 2. XII. 1. 2.C.2.7.

XIII. 1.2. XIV. 1.4.C.2.1

Verraaderye , XIII. 1 . 2

Tyrannye en heerfchzu«t,IV.

7-M VII.2.4. VIII.2.7.

X. 5.2. XI. 2. 3. XII.2.4
Stryd teegen de vroomen, IV.

8.66.^V. 2.10
Nyd teegen andere, III. 5.5
Twiflgierigheid, VII. 2. 4.

XII. 2 9'. XV. 2.9
Moorddaaden en bloedgie-

righeid, VI. 2. 2. 11. VII.
i. 11. c. 2.4 X. 5. 2.XI.
1. 12.. c. 2. 8. en 10. XII.
1 1. c. 1.7. XIV. 1.2

Venaaderlyke moord teegen
de Overigheid , XI. 1'. -.

XIV. 1.1
Slaan en vegten , VII. 2. 4.

VIII. 2. 7. IX. 29.X. 2 6.

XI. 2.5. en 11. XII. 2. .8.

en 9. c.4.3
Geldgierigheid , VII. 2. 5.

IIX. 2. 8. IX. 11. XI.
1. 12. c. 2. 6. XII. 2. 2.

c.3.4. XV. 2.

5

Oneerelyke Hantceringen ,

Omegtvaardigheid , XII. 2.8

Simony , VII. 2. 3. XI. 2.6.

XII. 2.

5

Rykdom en fchatten , VII.
2.5. XII. 2.6. c 5.8

Slempen, VI. 4. 5. VII. 2,5.

IIX. 2. 7 .;XII.2.2.4.XV.
2 - 5

Ontugt, VII.2.4. IIX. 2. 7.

XI. 2. 6. en 7

Ongetrouwde ftaat, V. 2. 11.

VI. 4. 4. VII. x. 4. en 9.

IX. 2. 8. X. 2.6

Dartelheid en danflen , VII.
2

- 5

Pragt in Kleederen, XIV.2. 4
Schieten en Jaagen,IlX.2.7.

X. 2.

6

Schoon praaten , VI. 1. 12.

en 19.

Goedkeuring van alle zonden

enfehanden, VI. 1. 19

Nalaatigheid in haar Ampt

,

XII
5
2. 9 . XV. 2. 5.

Gee-



REGISTER.
Geeftelykheid

Haar nalaatigheid in het Woord
Gods, VII. 2.5

Verleydingen der Vorften,

V.i.i. VIII.z.4. X. 1.7-1

XIV. 1.3

Tooverye , VI. 4. 4. VII. 2. 3.

IIX. 2. 7. XI. 1.3

Groore vryheid , IIX. 2. 8.

XI. 2. 7. XII. 1. 7- en 8.

XV. 2.4
Blindheid en Athrifteryen

,

XIII. 2.4. XV. 2. 4
Groote fchaade daar van,

VII 2.6. XI. 2.7. XIII.

1. 2. XV. 2. 1. c.4.6
Onbekwaamheid tot haar

Ampt, XII. 2. 4. c. 5.4.

en 8.

Straffen, IV. 7. 4. VI. 1.10.

XV. 2. 6. en 8

Straffen van de Overigheid,

IX. 1.2. XII. 1.6.' XIII.

2.4.05.4
Verachtinge van het Minifte-

rium, XI. 2. 6. XII-;.;.

XIII. 2.4. c. 5. 4. XV.
2. 6.

GeefTelen, wanneer opgekomen f XI. 2. 11

H. Geeft, zyne werkingen , III. 3. 5

Ofóie Ahnianus a\zoo noemt , II.4.49

O? Meines - - - - III.7.30

Deflelfs Godheid , IV. 8. 19. en 32

Uytgang van den Zoon, IIX. ;. 2.

IX. 5.4
Geifa, X. 1.8

Gelafius, XII. 1.
3

Gemara der Jooden , II. 1. 17. V. 1. 2

Gemeenten , deflelrs regt in Geeftelykezaaken,
III. 4 . 9

Gelykheid en zuyverheid

,

III. 4. 11. c. 7. 7
Gemianus, III. 3.2
Gemiilus-, XV. 3.9
Gennadius Marfilienfis , V. 3. zi. C. 5. 11

Scbolariits , XV. 3 . 8

Genjericb, V. 1
.
4. 1

1

Geontm, IIX. 1. 9
Georgim , de 200 genaamde Ridder , IV. 1 .

6

EenBiflchop, IV. 4. 16. c. 1. 8.22.

en 25

Cedrentts , XI. 3 . 1

Codtntts, XV. 3.8
Cyprius, IIX. ;-4
Pacbymeres , XIII. 3 . 1

Syncetlus, IIX. 5. 2

Acropolita, XII. 3. 2. XIII. 3. 1

Gerbardus aSutphen , XIV. 3.10
Germanus , IV. 1.6

Conftantirtopelitanus , IIX. j.i.c 5.4

Germinius , IV. 4. 6

Gerfon , XV. 3. ;

Gertraud, VII. 2. 6

Gervajius, XIII. 3 2

GerurdenfisSynodus , VI. 4.5
Gefangen dereerfteChriftenen , II. 3. 9

Der Vrouwen, V. 5. 2

In deLatynze taal, IX. 2. 6
Van de oude Helden , ibid.

Gefta Dei per Francos, XII. 3. 9
Getuigenis van een Brandenburgs Lyf- Medicus

van de gemeene onderdrukkinge der waar-
heid, pag. 754

Getuigeniffèn van de Sectarifl» Menfchen. /w,
777-

.

Gevallene, "Liet Afgevallene.

Gibellinen, haar ooifprong , XII. 1.;

Partyen , XIII. 2. 2

Gierigheid der Kettermaakers , weid bedroo-
gen, IV. 8. 30

Gierige Leeraars zyn Ketters, 1. 3.7. ziet Gee-
ftelykheid.

Qilbcrtus Porretanus , XII. ; • 9
Tornatenjis , XIII. 2.9

Gildas Sapiem, VI. 3.8

Gife/a, Koningin van Hongarye , XI. 1. 8. efi

10.

Gonradi II. zyn Gemalin. XI. 1.

5

Geloove, wat het is? I.;. 12

Deflelfs kragt, II. ;. 1;.

Grond is Chriftus alleen ,1. 5.2

GW, XII. 2.

3

VvZc-is . II. 4. 25

Gnojhci, §. 24
Derzelver oorfprong , II. 4. 24 III. 7.

Lof, §. 2;. en 26

Valfche befchuldiginge en kwaade naa-

men , §. 26. en 27

Een verdigte Seéte, §. 29. en 37
Godefchaktts , zyn leere en befchuldigingen

,

IX. ;.6
Slecht onthaal , ibid.

God, deflelfs weezen , 1. 5.8. II. 5.9
Gods dienft, vryheid, I. 2. 5. II. 3.

Byvoegzelen, III. 5.

1

Wyze, §. ;

Verval daar in, IV. 6. 7. V. 2.6
Verzuymenis , V. 2. 7

Godfridus Viterbtenjis , XII. 3.6
van Bouillon, XI. 1. 10

Cornubienjis , XIV. 2 ;

Goddelooze zyn alleen Ketters ,1. 3.6
Wierden niet ten Avondmaal ge-

laaten, IIL 5.6. IV. 6. 19
Wierden van de Gemeente afge-

zonderd , III. 6.

;

Godzaaligheid der eerfte Chriftenen, II. 3.

1. enz.

Goede week , V. 2.

8

Gordianus , III. 1. 1.

Gorgomus, III. 1. 7. IV. 1. 6
Gordencrs , 1. 4. 10

Gotten, waaren Arriaanen , IV. 3.8
Deeden een inval in de Chriftenheid

,

V 1.13
Leefden kwaad en onbefcheiden , §. 10
Bekeerd . XII. 1. 10

Graf Chrifli gebouwd , IV. 6.
3

Grandimontenfer Order, XI. 2. 8

Gnmitts , II. 1 . 1

1

Grattantes , IV. 2. 23
Grattant Jus Canonuum , XII. 2. 1

5

Gregontis Alexandrinus , IV. 4. 16

MagnuSy of hy de Engelfche bekeerd
heeft, V. 1. 14

Verleyde Pbocus door zyn
liefkoozerye , VI. 1 .

1

9

Verwierfden tytel van Uecu-
menicus , VI. 2.

3

Deflelfs leeven en lchriften,

VI. 3. 9
Van Sabtanus verketterd ,

VII. 2.

1

Stichter van veele Paapze
misbruyken rVI. 3

.

9. VII.

a.9.

Grego-



REGISTER
Gregorius M. uytvindcr van zeckere Kerk-ge-

zangen , IX. 2. 6

Nazumzewa , deflelfs leeven en fchrif-

ten , IV. 4 40
Nto-Cxfirienjïs , defïèlfs vlugten ver-

volginge, III. 2.8------- Andere gefchie-

denifïèn, III. 3. 14
//.Paus, IIX. 2.

3

///. - - - ibid.

iv.— ix. 2. 1

vi. XI 1.4
VII. XI. r. 6. c. 2. 1. c. 3.4.

c. 4 .

1

IX. XIII. 2. 2

XII. XV. 2. 2

Gregorius'Turonenfls , VI. 3. 5

Griekze Kerken haartoeftand, ziet de naainen
der Keyzeren , en de eerfte

Hoofdftukken van yder
Boek.

Stryd met de Latyniften , ziet

Latyniften.

Spraake weeder toegenoomen , XIV.
3. 3. XV. 2. 11

Ryks Ondergang. XV. 1. 3. en

4

Grond desGeloofs, I. 5. 2. II. 5. 2

Grubcnheimer , XV. 5 13
Grypswaldifche Univerfiteyt,XV. 2. 12

Guelf van Beyeren , XII. 1.5

Guelfen, haar oorfprong, XII. i.

5

Boosheid , XIII. 2. 2

Guibertus , XII. 3.7
Guiltclmus , ziet Wilhelmus.

Guitmundiv XI. 3.5
Guitbertus , XI. 4. 3

Gulden Bul, XV. 1.3

Gulden Vlies, Ridders, XV. 2. 10

Guntberus Ligurinus , XIII. 3 . 2

Graaf van Schwartsburg , XIV. 1. 3.

Guzman , XIII. 2.13

H.

HAdriamis , ziet Adrianus.

Haagend) XV. 3. 2

Haito Armmus , XI

V

. 3 . .5

Halberftats Bisdom , IX. 2. 7
Hamburgs Bisdom , ibid.

Handoplegginge by den Doop, III. 5

Haraldus, IX. 1.13. X. 1. 7
Harmcnopolus , XII. 3. 2

Harphius , XIII. 2. 12. XV. 3. 7

Haitol. Biflchop van Mentz , X. 2.
5

//. of hy van de Muyzen gegeeten is ge-

worden, X. 5.

3

Havelbergs Stigt , X. 2. 7

Haymo Halberfiadien/is , IX. 3. ^

Hebreeuwfche Taal, wanneer die weederom
in 't gebruyk gekomen, XI. 2. n. c. 3. 2

Hecelo, XI. 2. 1

1

Heidelbergze Univerfiteit , XIV. 2.

6

Heidenen haar toeftand in de tyden van Chriftus,

ziet Voorberigt §. 6

Gedrag teegen de Chriftenen , I.

1. i.enz. II. 1. 1 enz. III. 1.1.

enz. IV. 1. 3. en4- c. 2. io.

C. 3.9. VI. 1. ziet Bekeerin-

Of zy Chriftus erkend hebben , II. 5.7

Hanie Ceremoniën onder de Chrifte-

nen gebragt, V. 2.2. XII. 1.9
/. Deel.

. 13

Heidenen ergeren zig aan de Chriftenen , V. 2,

2

XIV. 1/9
^ aren in groote meenigte nog ove-

rig, VI. 1,2
Worden van de Chriftenen in de Af-

goderye gefterkt , ibid.

Hoe zy van de Chriftenen bekeerd
zyn geworden , ziet Bekeeringe.

Heiligheid, ziet Reynigheid.
Heilige

, wanneer zy eerft aaneebeeden zyn
geworden, IV. 2.

3
."V. 2.6

Met Kerke ftigten vereerd , VI. 2.7
Gecanonifeerd , X. 2. 8

Valfcheverdigtzelen, XI. 3.4 -*
Helden gezangen , IX. 2.

6

HeUna , de Moeder van Conftantinus M. een eer-

looze Vrouw, IV. 2. 2

Haar Chriftendcm , verkwiftinge en
Kruysvindinge enz. §. 4

Vyandfchap teegens haar Zoons
Vrouw, §.15

Vrouw van Simon den Tovenaar , I.

Helemaanen , ibid.

Hekmpolis , IV. 2 2

Heleuus , III. 3. 30
Helinandtts, XIII. 3.2
Hcllamcus , IV. 4. 9
Helmoldus, XII. 3. 6
Helpidtus, IV. 8. 28
Helvediaanen, II. 8. 28
Henoticum Zenoms , V 1 .

6

Henricus /. of Auceps , X. 1 . 1. 2. en $
//. XI. 2. 6. en 1

1

///. of Niger, XI. 1.4
IV. XI. 1. 5.6. en 7. c. 2.4. c.4. i.en4
V. Xll.i.i.enj

*

VI. XII. 1.8
VII. XIV. li. en 2

Hezelo, X. 1.5. XI. 2. 11.

Superbus, XII. 1. 5

Leo, XII. j. 7
Gandavenfis , XIII. 2. 9
tluntindonienfis , XII. 3.7
de Uajfta , XV. 3 . 2

aRebdorff, XIV. 3.6
Henriciaanen , tot Ketteren gemaakt, XI. 4.3.

c.5.4
AndereKetters. XII. 5. 11.en 12

Heracleo, II, 4. 23
Heraclides , II. 2. 3. c. f

. 1

1

Weraclas , III. 3 . 1

Heraclius, Keyzer , VII. 11. 1.

Een Monothelita, VII. i.i.c 5-4
Heraclion^ VII. 1. 2

Herders Beeld np de Kelk gemaakt, III. 5.14
Wcrcymius , IV 4. 7
Heribertus , XI. 5.4
Herigerus , X 3. 3

Wermann X. 1.4. XI. 1..6'

Wcrmannus Qontraüus , XI. 3 . 6

Hermas , IV. 8. 64
Hermeas, III. 7. 38
WermenigiLl , VI. 1.

^

Werminianus , III. 1. 1

Hermolaus Barbarus , XV. 3. 11

Hermoit, III. 3. 12. IV. 4 7
Herwogen?s , II. 4. 57

BifVchóp, IV.4.9
Heroa , II. 1 . 3 . III. 2. 1 en 6

Hertogen en derzelver oorfprong , II- 4- 9
Herveus, XIV. 2.

5

Heflen , wanneer zy Chriftenen genaamd
Ttttt zyn
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zyn geworden, IIX. i. 7.

Hefychius, IV. 1.6

Milefius, VI. 3.6
Hierofolymitanus , VII. 5 . 5

Htfychiafa, XIV. 5.9
fiexapla Origenis , III. 3 .

4

Hieraciten, III. 7.4
H<Éroay»7/w , zyn leeven, V. 3.1.

Vervolging en laüeringe, ibid.

Heevigheid,§. 2

Schriften, §. 3

Dwaalinge , ibid.

Zugt tol lafteren , V. 3. en 4
Klagten van de Geeftelyk-

heid, V. i. i-o

Stryd met Rufimtt, IV. 4. 3.

V.3.Z
Hicrofolymitaxum , IV. 7. 31. V. 3.2

Hieronymw Pragenfis , deflèlfs Hifrorie, XV. 5.7

Martelaary ,
§.12.

en 13

Hilario» , III. 5. 22

HilariusPiclaviexfis, IV. 4. 4
Arelatenfis , V . 3 . 2

1

Yiierojmymitantis , IV. 4 .

-

Wildebrandm , ziet Gregorim Vil.

lïildefbufuf, VII. 3.3

Hildegardis , XII. 3- 8

Hi'desheims Bisdom , IIX. 2. 7
ïiincmarus Rhemenfis , IX. 3.6

Laudunenfis , j£«j(.

Wpolytus , III. 3. 1

Hiftorie van de Ketters is zeer onzuiver, 1. 3.

1. enz.

H»>>-w Mifcella, IIX. 3. 3

Scbolajlica, XII. 2. 14
Lombardua , XIII- 3 . 5

Hömeriten, wanneer bekeerd? VI. 1.

3

Homouujios , wanneer ingevoerd ? IV. 7. 17
By de Ketteren gebruykelyk,§. 19.

Afgekeurt
, §. 3 2

Homoufiaften, § 19

Honing en Melk by den Doop, III. 5. 10. IV.
6. 8

Wonorius, Keyzer, IV. 2. 23. V. 1.5

/. Paus , VII. 2.

9

Een Monotheliet . c.4. 2. c ƒ. 4
Auguftodutienfis , XII. 3. 9

Ho-rioratus , V. 5.41

Horu? Canonica , IV. 6. 5

.

Hormifda, zyn ftryd , VI. j. 1

Hofius , ziet ö//«;.

Hoj'pitalarii, XI. 2. 8

Hoftie in de Mifle gedeeld, VII. 2. 9
HovedexM , XII. 3-9
Hovaardigheid der Geleerden , XV. 10. 14. en

16

Hovaardige Leeraars zyn Ketters, 1. 3. 7
Hubaldur, X. 3. 3

Uugo, Abt, IX. 1.4

Barcinonenfis . XII.
3 9

Cardinalis, XIII. 2. n
Floriacenfis , XII. 3 . 9
Parijien/is, XV. 3.2

Yirtimenfis , XII. 3 . 9
deSt.Viélore, XII. 3.4

Huichelery der Chriftenen onder ConflantinusM.
IV. 3. 9

De getuygen der waarheid daar
meede befchuldigt , IV. 8. 3 5

Wumbertw Cardinaht , XI. 3 .

5

Hungaaren, haar eerden inval , XI. 9. 1. en
12

Hungaaren, hunne bekeeringe en meenigvuldi-
gen afval, IX. 1.14. XI. 1.8. en 10

Hunnen doen een inval , V. 1.

3

Bekeeringe, VI. 1.
3

Hus. Begint teegen de Geeltelykheid te fpreeken
Wie hy geweefl: is ? XV. 5.6
Houd t'zaamenkomPce eu werd vervolgd,

§•7
Van den Paus geroepen , §. 8

Gebannen en uyt het Con-
cilie geftooten , ibid.

Gevangen en veroordeeld

,

§. 9. en 10

Ontwyd en befpot, § 11

Verbrand , §. 12

Zyne voorzeggingeen leere, §.12. en ij

Befchuldiginge, §. 13

Huflïten , haar handeünge tot Praag , XV. 4.

6

Vermindering in zuyverheid ,

§.14
Oorlog, oneenigheid , huygele-

17 en vervolginge , ibid.

Huys des Heeren, III. 5.4
Hydroparajiata , II. 4

.
4

1

Hvginus, II. 2. 2

tiyida, VII. 2.2
Hv/e, III. 7.,

2

Hvmenaus , III. 3 . 1 2

Hvpntica, V. 3. 1 1.

Hypapantes , VI. 2.8

J
Acebus Jujlus , zyn dood , 1. 1 . 1

5

Reliquieo
; IX. 2. 3XI.1.9

Jacobiten, Ketters, V.^.20
Monnikken, XIII. 2. 14
Ridders, XII. 2. n

Jacobus del'itriaeo XII 3 7. XIII. 3. 3

deVoragirte. XIII. 3. 5

Mifnenfis, XV 5.7. c. 5. 8

Jafna, II. 1.7

Jagen der Clerizy , ziet Geeltelykheid.

Jamna , II. 1 . 7
Jamniken, XV. j.4
JanoveZ, XIV. 5,3
Ibis, V. f. 17. VI. 4. 2

/benen, IV. 3. 8

hontenjis Synodus , III. 4. 14. c. 7. 2

Iconoclafta . IIX.' j . 4
Idaciw, IV. 8.47
Jehuda Rabbi , II. 1 . 7
Jerufalems Concilie, 1. 1.3. 13
Jefuiten, XIV. 2.8

Jefus, ziet Ckriftus.

Jgnatius, I. 2. 1. II. 1. 2 en 9
Deflèlfs leeven, c. 2.

3

P.piflelen vervalft,II. 2. 10
De Patriarch, IX. 4. i.c. <.<

Ildefunfus, VII. 3.3
Ilerdeniifche Synode, VI. 4.5
IlhbcritanisCoKcthum , IV. 7. 26
Imma, IX. 1.4
ina , IIX. 2. 10. c. 3.4
ah Indagine , XV. 3. 2

Indiaanen , wanneer zy bekeerd zyn geworden ,

IV. 3. 8

IngelheimfcheSynode , X. 4. 2

fagenuus , III. 2.6

IngoIftadfcheUniverfiteit, XV. 2. 12

Ingulphus , XI. 3 .

6

In^undis , VI. r.
j

Ivtnocentiui de UI. Paus,XIII.2.2. c. 5.3 .IIX. 5.2.3

Ir,-
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fuquifitie van -Cdrolus M. teegen de Heydenen,

IX. i- ij

Der Papiften, wanneer ingefteld,XIII.

5.3. c. 2..14

Grouwt'ykheid der zel-

ven, XIV. 1.8. c. 5.1.

hfabb.ttbati , XII. 5. 3

Infianlius , IV. 8. 39.cn 41
luftrtementel Mufic , ziet Mufic.

Interregnum , XIII. 1.
3

InvefiuurxJus, van den Keyzer valt gefteld,XII.

1. 1

Verlaatcn.XII.

3.C.4. 2.

Inweying der Kerken, IV. 6. 4. VI. 2.6

Inzettinge dermenfchen, I. 2.7 '

Neevens den Bybel gefteld , VI. 2. 6.

VII. 4. 2

Oorfprong derzelven, III. 5.1. IV.

5- 1

Vermeerdering, VII. 2. 8

Vrylieid daar van , III. 7. 14
Joachimus Cal.iber , XII. 3.5. XIII. 2. 3. c. 3.2

Jobtus , VI.
3 4 •

Johanna Aurelianenfts , XV. 5 . 2

Pa/>#, IX 2.
3

Johannes , van den Keyzer verweezen , 1. 1 . 16

Of hy in Oly gezooden is. ibid.

Zyn dood, §17
Reyzen, II. 1. z

Zorgevoordegeva''ene, II. 4.2

Antiocbenus , IV. 4. 9. V. 4. 2. en 4.

c- % 17

Argeètinehfis , XIII. 2. 10

Becp.nm , XIV. 3 . 6

Cantacuzenus , XIV. 3. 3. c. 1. 7

Comnenui , XII- 1. iz

Cftropatates , XI- 3.1

DunsScotus , XIV. 3 . 4
Ertgena^cotus, IX. 3.6. c.{. 7
Gerunaenjis , VII. 2. 7

Je/un^tor , VI. 3 . 2

Maxentius , ;£/W.

ü/<#«, VII. 3. f

Deüliva-. XIV. 3.2

Pul^flogm, II. 1.7. XV.i.j
/. Paus, VI. 1.6

VI.- - - IIX. 2. 2

*//.- - - X.2.Z
ZX//. - - XIV. 1.2. c. 2. 2

X^///.- - XV. 2. 2

DeParifüs, XIV. 3.9 '

Phihfonus, VI. 3.6. V. 5. 21

DePoliaco, XIV.
5

DeRupe/ta, XIII. 2. 9
Ravennas , IX. 5- 2

Sarisberienjis , XII. 5. 5

Scholafticm , VI. 3. 2

SanSogeminianus , XIII. 2. 9
Zimijca, X 1. 6

P«/«»//j, XIII. 2. 9
JiMfctt Monnchus, VII. 3. 3.

• Aurelianenfis , IX. 3.4

Jooden, haar toeftand in Chriftus tyden , a/'rt

Voorbereyding§. 2

Vervolging teegen Chriftus, I. 1. 3. enz.

Van de Chriftenen, III. 1.3.

IV.1.1. V. 1 2. VI. 1 1.

VH.i.n. IIX. 1.9. IX.
1.14. X.1.8. XI- 1.12.

XII.1.11.XIII.1.6.XIV.
1.8. XV. 1.7

Haar grouwzaam onthaal , ibid. en

XIII. 1.6

Bekeeringe, II. r. 7. IV. i.z
Tot de Religie gedwongen , VI. 1. %.

IIX. 1.9 -

Omgezet door geld, IX. Ï..14

Schooien, UI. 1. 3. IIX 1.9
Verbooden, VI. 1. 1

Inftellinge van Chriftus behouden , II.

3- 7

Leeren en Rabbynen , IIX. 1.9. XIII-
16. XIV. 1. 8

Jmis , ziet Georgws.

Jomandes , *V1. 3.4
Jofephiften , XII. 5. 1

Jovianus , zyn Ketterye ,W. 2.22
Jo-vinianus, Keyzer , IV. 8. 18
Jovinus, IIX. 5.5
Irenam , zyn Ieeven en fchriften , II. 2. 2. c. 4 60

Dwaaling, c. 5.

5

Irene , Key2erin . IIX. 1 . ?

Haar boosheid, itkdi

Irmenfevle, IX. 1.6
Iruerms, XII. 2.. t<S

Irlanders, wanneer zy Chriftenen zyn gewor-
den, V. 1.9. XII. j. 11

Ijaacus , IV. 4. 1

3

Qornnenm , XI. 1 . 8
Ij.iacius Angelus , XII. 1.12. XIII. 1 . 4
R. Ifaac Natkan , XIII. 2. 1 1

ijcb\rwn, III. 2.6
Ijcbyas , IV 4. 1

3

Isdigcrdes, IV. 1. 4. V. 1.4
///Wor/w Hijpalenfis , VII. 3'. i

Keyzer , II. 4. 10
Martelaar , III. 1. 6

M«ra<«r, VII. 3. 1. IX. j.

4

Pelufiota, V.3.16
Itbacius, IV. 8.32
Jubel-Jaar, wanneer het ingefteld is, XII. 2.6

Op hoe veel jaaren bepaald , XIV.
2. j.en7. XV. z. 3

Judas, ofhy in de Kerker is geweell, IV. 8. 61
JuUaniü de Keyzer, defTelfs-Regeeringe. IV .1.11

Deflèlrs Heidenfche Religie , Studie,

gaven , deugden en afval ,

$. iz

Bedryf met de Regtgeloovige

en toelaatinge aller Religie,

§1;
Zagtmoedigheid , onthouding
van vervolginge en maatig-

heid , §. 14. en i{

Hoe hy de Chriftenen vervolgd , §• 15,

16, 17
Zyn dood, §. 18

HaUcaraajJeus , VI. 5. 3

Een Martelaar, JU: i. 6

> : Pelagiaanen, V. 5. i.en
3

Vomcrim , VII. 3. 3

Prifcillianiften,IV.8. 39
Tovenaar, IL i- 15

Julianiften, UI. 7. 2.8. V. 5. zi. VI. 5.

3

Juluti Africanus, III. }. Io

Cafiianus, IL 4. 37
xSlaternus F.tr.micus , J V. 4. g$
RoomfcheBifTcliop, §. z

Junduno (Jo.de) XIV. 3. 7

Junilnts, VI. 5.4
/vo, XI. 3. 5

JusJulhmanHm , heeft goddelooze weteen , VI.

114. en if

Weid van de Piotefteerende

weederom voor den dag ge-

.haald, XI 1.2.i6
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JusCammcum, wanneer het ingefteld is ? XII.

2.15

Vermeerdert en beflooten,c. 1 . 1

7

Jujliniaxits, zyn begin, VI. 1.8

Ongelukkige regeeringe , eige

lof, eergierigheid, geldgie-

righeid , onnutte wetten en

dertelheeden , §. 9
Wreetheid en ongeregtigheid

,

vervolging teegen de regt-

geloovige en ketterye, §.1 1.

en ii

Slaverny van zyn Gemalin,

§. 12. en 13

Huichelery , VI. 1. 10

Dood en verdoemenis , volgens

't oordeel der Rechtgeloo-
.vige, VI. 1. ij

Rechtboeken , §. 14. en 1

5

Vervolging teegens de Ketters,

VI. 5. 2

Of hy niet heeft konnen leezen , VI.

1.14

Jufttutanus II. VII. 1.2. HX. 1.

1

Jujliniana 1. VI. 2.

4

Juftina, IV. 2. 15

Juftinus de Martelaar , zyn leeven en fchriften

,

II. 2. 2

Dood, II. 1.13

Juftinus, Keyzer, VII. 1. 7

Juftus , II. 2. }

Juvenalis, BifTchop, V.4.

6

K.

KElke , een Herdere beeld opgezneeden , III.

Kentpis, zyn lofen fchriften, XIII. 2. 12. XV.
3- *

Kerken , wanneer zy onder de Chriftenen zyn
opgekoomen , III. 6.

4

Haar Ban, IV. 5. 7.. c 6.4. VI. 1.9.

C.2..6

Tot vryfteeden gemaakt , VII. 2.

9

Te veel verheeven , II. 5.5
Stroo en Steenehuyze genaamt, XII. 5

.

3

MetBeelden verzierd, VI. 2. 7

Voor de Heilige geftigt
, §.6. en 7

Tot overvloedig eeten en drinken ge-

bruikt, VII. 2.6
Tugt , wanneer die vervallen is , IV. 7.1

Van de Regtgeloovige zelfs ver-

worpen , IV. 8. 47
Kerkhooven zynonnut, XII. f. 4
Kerken-dienaar , ziet Geeftelykheid.

Kerstyd, IV. 6. 5. V.2.6
KeJIerus (Andreas) Gefchrift van den Ban der

Ketteren enz. pag. 768
Ketters, hunne Hiftorien zyn zeer vervalft.I. 3.1.

II. 4. 6. en 32
Hunne kenteekenen en befchryvinge

,

1. 3. 3. enz. II. 1.9

Waar hunne naamen van daan komen

,

III. 7. 15. XII. f. 2

Hunne onthaal , beproeving en vermey-
ding,§. 8. en 9

Of zy in 't begin van de Chriftenheid
zyn geweelt , 1. 4.

1

Hunne herroeping , III. 6.

9

Hunne opneeminge, §.8
Zagtigheid teegen de zelven , III. 6. 8.

II. 2. 6. c. 4. 3
Onregtmaatig onthaal, III. 7.6. 11.4.52

Vervolgingen , IV. 7.5. enz.

Openbaare lafteringe teegen dezelve,

II.4. 8. 13. 14. 26. en 27. III. 7.13.

15.25.27.32. 39.48. IV.4. 34
Onder Conftantinus M. IV. 2. 19
Onder ]uftinianus , VI. 5.2

Waaren getuigen der waarheid , IV. 8.

34.49.64.70. Ziet het 5 . Hoofdftuk
van yder Boek.

Wanneer zyde eerfte maal omgebragt
zyn, IV. 8. 38

Na dedood eerft verdoemd, VI. 4.

1

Waarom by het begin des vervals meer
gemaakt zyn geworden , XI. 5.

3

Wanneer zy eerft verbrand zyn gewor-
den, XIII. 5.

3

Haare huyzen verbrand , IV. 8. 65
Met bedrog gevangen , ibid.

Met de baard afznydinge geftraft, ibid.

Om haar ftil leeven verketterd , XI.

Of men de gegeevene beloften moet
houden, XV. 2.8

Zyn de regtgeloovigen zelfs , II. 4. 6.

ziet Regtgeloovige.
Waar voor men vroome luyden heeft

verklaard , XI. 5 . 2. XII. 5
.

3

Uyt onverftand gemaakt, XII. 5.7
Polityke , welke die geweeft zyn, §. 8
Philofophifche, XIII. 2. 13
Pauzen , welke Ketters geworden zyn

,

ziet Paus.

Overtreffen de Regtgeloovigen in an-
dere gaven, XII. j. 4

Of zy met recht alle verdoemd zyn ,

ziet de Aanmerkingen na de Voorreedt.

KeulfcheUniverfiteit. XIV. 2.6

Keyzerlyk Mandaat weegens een beklaagd man
over ]acob Boktetnens fchriften, pag. 785

Kilianus, VII. 1. 10

Kinder-doop, iwrfDoope.
Het Avondmaal gegeeven,III. 5. ij

Kleedinge der Leeraars en toehoorders in 't be-
gin nietondeifcheidcn, III. 4. 10.

VI.. 2. 8

Dei gedoopte was wit, III. 5.40
Der Kerkendienaars , IV. 6. r 1

Hoovaardye in 't zelfde, V. 5. 2

Klokken, wanneer die eerft opgekoomen zyn

,

VII. 2.9.

Worden gedoopt , X. 2. 8
Knigton, XIV. 3.6
H.DrieKooningen Feeft, IV. 6. j
Koreichiten , haar Religie , VII. 1 . $

Krooninge der Regenten doorBiflchoppenge-
fchied,V. 1.5

Der Keyzer tot Romen, XI. 1. 1.

Der Poëten, XIV. 2. 6
Kruinfcheeren der Monnikken , VII. 2. 7. en 9.

Kruis, deflêlrs teeken, II. 3.12. III. 5.7. IV.
*• 5

Vinding, IV. 2.4. c. 6.

3

Verfchyninge of die ConftantinusM. gc-
fchiedis? IV. 2. j

Kruis- prediker tot de reize in 'tH. Land, XIII.
i- 5

Teegens de Waldenzen, XIII.

J.2
Zoldaaten , XI. 2. 10

Kunigundis , of zy een Maagd is gebleeven

,

X. 1.

1

Haar bygeloof en toegeëigende

wonderdaaden , §. 2

Kas



REGISTER.
Kus des vreedes, II. 1.4. c. 3. n
Kyzcrsberg, XV. 3.4

LAbdas, III. 3. 11

LaüanUui , zyndwaalinge, IV. 4. 13
Leeven en fchriften

, §. 14
Ludi/laus, Koning van Hongarye, zyn onder-

gang, XV. 1.9

Latus Pomponius , XV. 2. iz

Lafteringen teegen deChriftenen, II. 1.4
Lambertus Scbafuubrugenfis , XI . 3 .

6

Lampetius, IV. 8.64
Lampetiaanen ,§.66
Lampafacenfis Synodus , IV. 8.39
Landulphus SagMX , IIX. 3. 3
Laxfraxcus , XI. 3 . 5

Laodizeefche Synode , IV. 7. 29
La/co (Joh. a) Difcours van de geweetens-vry-

heid , pag. 760
Latynen ftryden met de Grieken , IIX. 5. 2.

IX. 2. 2. c. 4. 3. c. 5. 3. XI. 2. 12.

XII. 1.12
Vereeniging gezogt, XIII. 4. 3. XV.

4. 4. en 7

Latynfche fpraak neemt weederom aan , XV.
2.i2. c. 3 . 2

Haar misbruyk , ibid.

Lateraanze Synode , I. II. III. 11.4. 2. IV. XIII.

4. 1

Latroxiaxus , IV. 8.42.

Laurentius den Martelaar, III. 2. 11

Paus , VI. 2.

3

"jujlixiaxus , XIII. 2. 12

Laurus, IV. 7. 33

Leeken , sdet Gemeente en toehoorders.

Haar Communie, III. 6. 8. IV. 6.9
Hoe zy eerft van deGecftelykfceid on-

derdrukt zyn geworden , IV. 5

.

6

Legenden , wanneer die bekend zyn geworden

,

IX. 2.5

Legenda Altrea , XIII- 3.

5

Legio Fulminatrix, wat daar van te houden is.»

II.1.15

'ïhebaica, III. 2. 13

Leeren der Chriftenen in de eerfteEeuwe , 1. 5 . 1

.

enz.

Tweede Eeuwe, II.

6. 5.9. enz.

Leeraars , onderfcheid in de eerfte Eeuwe, 1. 2. 1

.

enz.

Bcfcheidenheid , §. 5

Aangroeiende verheffinge , III. 4. 5.

enz.

Gemaakt onderfcheid der toehoor-

ders , §. 9
Dwaalinge, II. 2.6

Der gevallene ftrafte . III- 6.

8

De kwaade zyn Ketters, I. 2. 7. II. 5.

8

Leere , ziet Regtgcloovigheid , item Theologie.

Leeraars in de Schooien , ziet Schooien en Aca-
demiën.

In Kerken, ziet Prediker.

Leezers in de Gemeente, wanneer dieaangefteld

zyn,n.*.$. 111.5.5. IV.6.7

Leezing der Bybel by de eerfte Chriftenen , II.

3.5. III. 5.5. IV. 6. 6

Der andere fchriften in de Gemeente

,

II. 3.9
Leidraehu, IIX. 3. 5

Leo M. vervolgd de Manicheen , III. 7. 27

Bedriegt VaUntimanus , V. 2. 2

ILeo
M. dcflèlfs leeven en fchriften , V. 3. 21
I. of Thrax , Keyzer , V. 1.

5

Ill.otlfaums, IIX. 1.2

Word van den Paus ver-

doemd, C. 2. 3. C. «.4
IV. IIX. 1.2
Armexus, IX. 1. 11

Pbilofofhus, IX. 1. 11. c. 3.2
Mafrcanus. XII. 3.9
///. Paus, IX. 1.1

IV. - - - IX. 2.

1

LeonhardusUtixexfis , XV. 3.2
Leonas, IV. 7. 33
Leonidei , III. 2.

3

Letxixits , XII. 5 . 2

Leontius , IV. 8. 22

Byzaxtixus , VI. 3. 1.

Cyprius , VII. 3 .
5

Keyzer, V. 1.7
Een Origenift , VI. 5

.

5

Leovigildw , VI. 1. 5

Leuvenze Univerfiteit , XV 2. 1

2

Leuiius, IV. 8.65
Ltbelktict, wie die zyn geweeft, III. 6.

3

Liberatus, V. 3. 22. VI. 5. 5

Liberius, IV. 4. 2

Liamus, Keyzer, III. 2. 10. IV. 1.9. c. 2. 3

Deflelfs doodinge , IV. 2. 14
De Jonge , §.15

Licht by den dag, IV. 6. 3. enz. VII. 2. 9
By den Doop, IV. 6. 8

Lichtmis , VI. 2. 8

Lieba, byzit van Baxifacius, IIX. 8.7
Liefde Maaltyden der eerfte Chriftenen, 1. 2.6.

II. 3. 11. III. 5.13
Wierden gelaftert ,11. 1.4
Eindelyk afgefchaft, V. 3. 2

Linturius, XV. 3.12
Linus, I. 2. 1

Lifouis, XI 5-4
Avicrpiwi Synodus , V. 4.

5

Litanyen, V. 2. 8. VII. 2.9
De Heilige toegevoegd , VI. 2. 9

Aóyoc , wat het in God is , II 4. 7. 1
7. en 56

Lollardu» Waltherus , XIV. 5. 2

Lollardiften, XII. 5. 2

Lombardi Theologia , XII. 2.13
Lombardica Htftoria , XIII. 3 .

5

Longobarders begin in Italië , VI. 1. iC

Groote macht, IIX. 1.4
Verdelging, XIII. 3.

5

Loxgus , IV. 4. 9
Lotharius 1. Keyzer, IX. 1. 9. c.4. 5

//. XII- 1.4

Lubeks Stigt, X. 2.7

Lucaxus* II. 4. 36
Lucenfifche Synode, VI. 4. 5

Lucextius , V. 4. 7
Luciaxus, een Martelaar, III. 2. 9. IV. 1.6

Lucius , een Martelaar , II. 1 .

1
3 . III. 2. 1

1

Een Leeraar, III. 3.1. en 16

Luciaxus , een fpotter , II. 1
.

5

Lucifer Calaritaxus , IV. 4. 26. c. 8. 27
Luciferiaanen , ibid.

lualla, IV. 8.49
Ludolphus deSaxonia , XIV . 3 .

6

Ludtvicus 1. of Pius, IX. 1.8

//. IX. 1.9
Gtrmamcus , ibid.

UI. of Balbus , IX. 1.10.

IV. oïBavarus, XIV. 1. i

Lugdunenfifche Synode, VI. 4. 5. XIII. 4.1.

en 3

Ttttt j
l»i-
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Luiheid der Geeftelykheid, uet Geeftelykheid.

Luitgardis , IX.. i. 4
Luitprandus Sicinenjis, X. 3.3

Een ander , IIX. 2. 3

Luttpcrtus , IX. 5". 1

LulTus, IIX. 2 7

Ltdlius ftrydigheeden , jXJIL 5-6

Lupus Servatus , IX. 3. 4
Lyflanders , wanneer eerft Chriftenen genaamt

,

XIII. 1. 10

Lyon, II. 1 2. en 13

Lypziger Univei fiteyt, wanneer begonnen, XV.
2. 12

Lyranus , XIV. 3.9

M.

MAagdenburgs Aartsfticht ,X. 2. 7

Maan , of die van de Manicheen aange-

beeden is? III. 7. 35
Macedonitts , IV. 8. 29

Deflelfs lof en befchuldigingen
,

§.30
Vervolgingen en Bisdom ,§.31
Leere .§.32

Macar. III. 2. 6

Macarius, III. 7. 10

Antiochenus . VIL 4. 2

/Egyptius, IV.4. 22

Confiatttinopalitanus , IV. 4. 7

Hierojokmitamts , IV. 4. 7. C. 5. 7.

c. 7. 20

Macariodes, IV. 5.7
Ma^ijier Senicnüarum , XII. 2. 1

3

Tytel . wanneer opgekomen, XII.2. 16.

XIV. 2. 6
Ma?mis Biflchpp , IV. 8 '.

4 2

Mahotnet, ziet Muhamet.
Mailrojius, IIX. 5. 1

Majortnus , IV. 8.49
Malchion , III. 3. 12. C. 4. 14. C. 7. 23
Malchus, III. 1.2

Maltefer Ridder , Xll. 2. n
Ma»w:d , hoord Ongenes gaarne ,111. 1.7
Mamcrtus ,' V. 3. 22
Maftajjes Cufiflatitiniis , XII. 3 . 2

M«« of Mdmcbitm.
Deflelfs fchriften, III. 7 24

Vervolgingen en twift-reedenen,

§ M
Word leevendig gevild, §. 26

Of hy zigChritlus of den H. Geeft;. heeft

fenoemt,^. 30
y een Toovenaar is geweeft ,§32

Deflelfs naam en leerlingen , .§• 3 8

Manicheen, III. 7. 14
Hunne veryolginge, §. 26

Ombrengiiige , §. 27

Bynaamcn §.28

. :

Ongegror,de befchuldigin-

gen,^ 29

?

,Lcere,§. 35. enz.

Of zy §ot>en Maan aangebeeden heb-
ben^ 35

Tweederleye zooiten , §. 38.

Onfchuld en veelheid, §.39
Vervolgingen in de. volgende tyden

,

VI. 2.1. IX". 5.1. Xr
5
.i.XI.4.2

c 5. 2. en 4
Mantuaanfche Synode, XI.4.4
ManuelCritopttlus., XIII. 3.

1

PaLeoJogus. XV. 1. 1

Mafes. XIII.
3 .j

Marathonius ,-. IV. 8. 29. en 35
Marcella, III. 2. 3

Marcelliattus , §. 9
Marcel!mus Comes, VI. 3. 4

Rooms Biflchop , IV. 4. 2

Marcellittiflen , IV. 8. 66
Marccllina , II. 4. 1

2

Marceüiniaanen, ibid.

Marcellus, III. 7. 29. IV. 4. 15. c. 8. 21

Marcianus , lil. 4. 7

Marcianiten, II. 7. 34
Mareion, IL 4. 31

Marcioniten, §.25.6032
Deflelfs valfche befchuldiginge

,

§• ;i

Leeven, §. 53

Veclangèn na de Martel-
dood ,§.35

, Onfchuld en veelheid, § 36
Marcomanni,, IV. 3. 8„ . At o VMarc11lus , IV. 8. 56
Marculphus , VII. 3. 3

Möraw.denEuangelift, deflelfs Reliquien, IX.

Een. Ketter ,11. 2. 5. c.4. 22

Marcofiaanen,II 4. 22. IV.8.38
Maria, haar aanbidding, wanneer begonnen,

V. i. 6

Verkondiging en zuyvering gevierd,
VI. 2.

8

Heemelvaard , IX- 2. 1

Ontfangenis, XIIL 2. 7. XV. 2.

9

Mariani Equites , XII. j.-n. XIII. 1.6

Marien-orden, XIII. 2. 13
Marianus Scotus , XL 3.6
Marinus , IV. 7'. 26

'

Marioniten, VIL 5.3
MarJiliuSiZiet Ficittus.

Martelaars,der zelve Gedagtenis daagen, II. 3.9.

lïl. 5.6
Doope, II. 3. 11

Verlangen na de Martel-

.dpojd, 11.4.35. en 37
Martiahs , Biflchop , III. 4'. 7. en 1 3 ,

Martiaftus , 1, 1. «

Marti fta, VIL 1. i.en 2

Martimanus , ,IV. 2. 14
Marth,-us , B I flehop , I

V

. S . 4 2

Werd van de kwaade Geeflelykhcid
vervolgd, V. 2. 10. c. 3.6

Martinusde I, Paus', VIL 2. 9. C. 5.4
'Polonus, XÜI.3.J

Martyria, IV. 6.

4

,
,

Martjuaaanen. IV. 8. 66'

Matüïhas i IV. 5 .

5

Maswathee». 1. 4. 10

MafiCamliJa, III. 2. n
MaffilicnJ-ei , V.j.jr
Materia Prima, mSiwonis meeninge , 1.4 5

Mif/iUs leere, III. 7. 32. en

naternm Firmkus
t
IV: 4. 26'

MalBtMis" X 1.
3

Maticnnsnfis Syttodus , VI. 4. 3

Matroni«nus.
x
IV. 8. 39

Matheus Parijienfis , XIIL 3. 5

Weflmofiaftericnfis , XIV. 3.6
M<j&Wtóv.r,Keyzer, VI. 1. 17
Maxentius , zyn vervolging , IV. 8. 39^

Oorlog teegen Confiantiaus M.
c. 2. 2 ''

Lichtvaardigheid, §. 3

Maxentius , een Monnik, V. j . 1 1 . VI. 3 . 2. ei 5 . 1

.
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Mi-ximiliamts 'i. XV. i . 2

Maximus, een Abt, VII. 5.4

Confefif, VII. 5 5

Een Eeliciaan, IIX. 5.

5

Biflchop. IV. 4.41. c 7. 30

FauriK nfiSy V. 3. 17
Maximinus , zyn vervolging, III. 2.. 4. IV. 1. 6

Maximianui , zyn Edid , III. 7 . 26

Maximilla , II. 4. 48
Maylandfche Synode, IV. 7. 34
Mazabanes , III. ;.u
Meaa, VII. r.

5

MechtihUs, een Propheetes , XIII. 3.8

Meifiterm (D. Balth.) bewys reegen de gewee-
tens-dwang en ban der Ketteren ,/wg- 767

Meisnis Bisdom , X. 1. 7
Mcicbiades , IV. 8. 50
Melchifedecb , wiehy geweeftis, 111.7-40
Melchifedeciaanen, II. 4. 56
Mektitu, IV. 1. 19. c 4.8. c. 7.21
Mc/ltO, II. I 2. C.4. 38
Melitaanen, II. 4. 38
Melk, ziet Hooning.
Meinnon , V. 4. 4
Memnrite , IV. 6 4
Mcnandcr , 1. 4. 1 1 . II. 4. 4. 27
Mengenng ( Arr.old.) van de Academifche Di-

Ipuiten en School- twiften , pag. 766
Menfchwordinge van Chriftus ,ziet Chriftus.

Mevfunus, IV8.48
Mentz,, het Aartsbisdom, IIX.1.8

Het Synode, IX. 4. 5. XI. 4-3- XID,
4- 1

Mercuria, III. 2 6
Mcrop.us, IV. 3.8
Merfeburg* Bisdom , X. 2. 7
McrwLfrja . III. 3. 13

MefTaliaanen , IV. 8.64
Vaaren getuygen der waarheid ,

ibid.

Mcflias, eenvalfche, V.i. ziet Jooden.

Melaphrajles , X. 3 . 1

Metempj\(hqfis . III. 7. 36. II. 4. 9
sSUthodim , III. 1.2. c. 3. 1

3

Apoftel der Slaaven, IX. 114
Confeflbr , IX. 3. 1

sWetochita, XIV. 3. 1

"Mettodorui , II. 1 13

^Aetropb.mes , IX. 3 . 2

'bAetropobtani , IV. ^. 1

Metzife Synode, IX. 4- 4. en 5

Me\farts getuygenis van de twiftgierigheid der

Lutheraanen
,
pag. 764

Micbaèl Balbus , IX r. II

Calaphatus , X

1

. 1 .

8

~Papbligomus , ibid.

YaUologus, XIII. 1. 4
P/W/«/, X. 3. 1

Rungabe , iX . in
Cerularius , XIII. 4. 3

Stratwttcus , XI. 1 8

Michaëls-Feeft , deffelfs oorfprong, IX. 2 5

Niajlaus , X- 1. 8

Middeldirgen . welke die zyn, I. 2.

5

Mildaadigheid van Tiberms , II. VI. 1. 16

M/7//Z,, XIV. 5.8
Miltiades, II.2.4. c. 4.48. 54. IV. 4. 2. C.8. 5

Mindifch Bisdom , IX. 2. 7
YAmervina , IV . 2. 1

5

Mwiij» JefuMarite , XV. 2.10

Minoriten , z.»>* Francifcaanen.

Minutius Fehx , III. 3. 16

Miraxdula (Picus) klagte over het goddclooze

verketteren der Geefteïykheid. /w». 757
Miffi, IV. 6 10

Mtjfale Ambrofi/inuni cjf Gregorianum , IX. 2.

6

Miflè , hoe dezelve naar malkanderen ingevoerd
is , IV. 6. 10. VI. 2. 9. VII. 2.8. XIII
*• 7

Geheyme MifTe, IIX. 2. 9
Misgtmft der Geefteïykheid teegen de vroomen

,

III. 3. 3. 5. en 7
Modejius, II. 2.'

4

Monnikken haar begin, III. 2. 9. c. 5 21. IV.
6. ii.- V. 2. 12

Driederlye zoor ten, V. 2. 12
• Nieuwe regelen ,VI. 2. n. VIL 2.

7

Stichter, ibid.

Nieuwe Orders. XI. 2.8. XIII. 1.

M . XIV. 2.8. XV. 2. 10
Helpen het Pausdom vergrooten .

VII. 2. 2

Werden groote Heeren , VII. 2.

6

IIX. 2. 10

Zeer ryk , ibid.

Begaan groote dwaasbeeden , XIII.
* 7

Haarbygeloof,§. 15

Groote boosheid , VII. 2. 6,

XI 2.8 XII. 2. 10
Eenige haar onfchuld en vroomig-

h.eid.XH.2. 10 XIII. 2. M
Hoe verre zy voor goed te houden

zyn , XI. 2. 8

Noxarcbici , III. 7. 21

Monophyfiten , VI. 5.
3

Monotheliten, wat zy geleerd hebben , VN.
46.' c. 5.3

Haar ftryd . §. 4
Verdoeming

, §. 2. en 6
MontaMs, deffelfs ftryd , III. 2. 1

1

Getuygenis, II. 4.45
• Vervolginge , ibid. en

5 3

Befchuldigingen, §. 46
Getuigenis van het verval

,

§•47
Voorzeggingen, §.48
Zwakl'eid van zyn teegen-

ftreevers, ibid.

Of hy zig den H. Geeft genoemd
heeft, §.49

Zelrs vermocrd heeft,§.5 *

Zyn regtgeloovigheid ,§.52
Lafteringen teegens hem , ibid.

Monfaniflen , haar veelheid ,§.53
Montanifte . een Rooms Biflchop, §. 54
NW<w r«,IV.8. <;ï

Montalivitenfen , XV. 2. 10

Morgen, totdenGodsdienft aangewend.IV.ö.j
Morfchus, VII. 3. 5

Mofes, een Martelaar , III. 2.

9

Bar Cepha , X. 3. 2

Muhameds begin en leeven , VII. 1
.

4

Zyn leeren
, §. 5 . en 6

Vlyt en toeloop des volks, §.6
Muhamedaaneii) befchaamen de Chriftenen,/^;W.

Wat zy van Chriftus houden,
§• 6. en 7

Haar gebeeden , mildheid en

zwakke weederlegging van

deChriftenen,§. 8

sS\uhameds valfch teftament en valfche befchul-

digingen , ibid.

Zyne Secïe enfcheuringen,§.

9

Muhamed de 11. neemt Conftantinopolen in,

XV. 1.4
Man-



REGISTER.
Munfterfe Bisdom, IX. i. 7

Miirzuflui; XIII. 1.
3

Mufanus , II. 2. 4
Mufcoviters, wanneer zy Chriftenen zyn ge-

worden , X. 1. 8

Muziek in de Kerken , wanneer ingevoerd, VII.

2. 9
Myftifche Theologie , wanneer eerft beeonnen

,

en waarom zy het vernuft niet aanftaat
,

XII. 2.11. XIV. 3.10

N.

i

*i

NAaffim, II. 4. 26

Nahardeenfche Schoole , III. 1

Nangiacus , XIV. 3. f

Napolitaanfche Univerfiteit , XIII. :

Narbonifche Synode, 111.4.14
Narces , VI. 1. 16. en 18,

Narzalis , III. 2.
3

Nitalis , II. 4. 56
Nauclerus , XV. 3.13
Naumburgs Bisdom , X. 1. 7

Neüarius , IV. 4. 7. c. 7. 30
Neederduytsland , wanneer het Chriften ge-
naamd is geworden , VII. 1. 10

Nemejion, III. 2.6

Neo-Cafarienfe Concilium , IV. 7. 26

Nepos, lil. 3. ii

Nepotifmus tot Rome, XV. 2.
3

Nero, zyn vervolging, 1. 1.13
Nejiorius, zynftryd, V. 5.11. enz.

Verkeerden yver teegen de Ket-
ters , ibid.

Woordentwift
, § 13

Leeren, §.14
Valfche befchuldigingen , §. 1

$

Onruftige handel en ftraffe, §. 16

Ballingfchap, §.17
Bedryfop het Concili»van Ephe-

fen , V.4 2. en
3

Aanhang onder oude en nieuwe
Secten , V. 5 . 17

Niceenfe Concilie.

Deflelfs oorzaak , IV. 7. 6
Inftelling van Alexan-

*»»§. 9
Getal der Biflchoppen,

en hoe zy zigdaarop
gedraagen nebben

,

§. 20

Verfchil en woorden-
twift,^ 11. en 12

Regtgeloovige ,§.13
Dwaalinge , ibid.

Bewinthebber , %. 14
Verhandelingen ,§-15
Gewelddadigheid, §.16

Nieuwe Geloofs-inzet-

tinge, §.17
Overige verrigtinge

,

§. 20. enz.

Begin des Pausdoms
daar op, § 22

Hunne eergierigheid en fabe-

len van dezelve , ib.

Uitgang derze!ven,§. 23

Geweetens-dwang en

fchaade daar van, §.24

Voorgegeevene onfeil-

baarheid
, §. 2f

Niceenfe Symbolum , IV. 4. 5 . c. 7. 20
Canones, IV.4.3. c . $.4. II.IIX.4. 3.

C 5.4

Nicepborm Botoniates , XI. t. 8

Cahfius, XIV. 3. 1

Confiautiimpolitanus , IIX. 3. 2.

Gregoras , XIV. 3. 3
Keyzer, X. 1. 6. en ti.

Nicetai Chor.iates . XII. 3. 2. XIII. 3. 1

Duvid, IX. 3.2
Nicolaïten, 1. 4. 14

Hunne leere, §. f$

Goddeloosheid , §. 14. enz.
Fabeien, §. i^.enz.

Anderen alzoogenaamt,§. 17
Gnofiifi geheeten , II. 4. 25

Nicolaus Diaconus , 1. 4. 1 5

.

Paus, IX. 1. 13. c. 2. 2

Cufanus , XV. 3 . 2

Nicomas , III. 3. 13
Nicomedia , IV. 7. 3 3

Nico» X. i. 8. c. 3. 2

Nicoftratus , III. 7.10
Nidcrus , XV. 3. 10

Niefende, waarom geluk gewend , VI. 2. 12
Nilus, VI. 1.6 V. 3.19

Rbodiur, XIV. ;.
3

Nimweegfe Synode, XI. 4.

5

Niobiten, V. 5. 21

Niphon, III. 8.66
Nuë, zyn Vrouw, II. 4. 29
Noëtiaanen, III. 7. 20

Nonnen Kloofters , wanneer eerft geftigt, VI.
2. 1

2

Nonnns , VI. 5 .
5

Noormannen doer. een inval , IX. 1 . 1

2

Haar bekeeringe, X. 1 7
Wanneer eerft Chriftenen ge-

ijaamd, XII. 1. 10
Nordhuyfche Synode, XII. 4.

4

Notgerus , X. 3. 3

NoDj, de Ziel genaamd, III. 3. j

God genaamd, II. 4. 7. en 17
Novatus die rot Romen , III. 7.

9

AWtfr/Vw?«,zynhiftorie,III 3. 17. c.7.9
Strydigheeden , III. 7. 7 .enz.
leeren. §. 15. enz.

Vereeniginge met de rcgtge-
loovigen , verkettering en
befchuldiging van het Arria-
mfmus , ibid.

Onbeftraflelyk leeven
, $. 14

Onregte befchuldigingen
, §. 16

Overige leeren, §.17
Vervolgingen, §. 18

Cathari genaamd ,§.15
Haare wecderdoop, III. 7.2

Numerianus ,111. 2. 12

Numidtcus
, §. 9

Numidifch Synode ,§.13

O
o.

Ccamm, XIII. 2.9. XIV- 1 2. c. 3.

_ Odiaanen, IV. 8. 34
Üdilo, X. 2. 8. C. 5. 4
Odo< BuTchop.X. 2. 8

Oeconorme der Bisdommen , VI. 2. 4.

Oecom.vnicus Tytel verworpen , VI. 2.
j

Oecumeatus , X. j. 1

Ofterhande voor degeftorvene ,11. 5.6
Officium Mifjale , VI. 2 9. VIL 2. 8

Oliva, XIV. 5.2

Uivrnpsodurui , X. 3.2. XI. 3.1
Omar, VII. 1 9
'0[j.oov<jios, ziet Homooufios.

O-
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'OfiOlOVlTlCC, IV. 7. 19. 32

'O,u.(J)«Ad\J/ii%0/ 1 XIV. 5 9
Onderdaanen , «aet Overigheid.

Oneenigheid,z.»^ ftryd.

Onefimus , II. 1. 10

Ongedoopte Kinderen, wie haar verdoemd
heeft , V. 2.

5

Ongeloofs oorzaaken , I. 1. 6. enz.

Onnoozelheid der Predikers, Z./V; Geeftelykheid.

Ontfangenis van Chriftus, wanneer eerft gevierd,

VI. 2. 8

Onthouding? tot Kettery gemaakt, II. 4 39
Ontucht , word de Ketters ichuld gegeeven , II.

4. 13. en 17

Onweetenheid derGeeftelyke , tiet Leeraars.

Oorlog voeren , de Chriftenen verboden,II 1 .5.19

van haar verworpen , III. 7.

3

Oofterwyk , een Bisdom , IX. z. 7

Ooitfaxen bekeerd, VII. 1. 10

Ophiten, II. 4. 15
Opmatores , §.37
Oplegginge der handen , III. 5 . 1 o

Optatus, IV. 4. 2$
deurbellis, XV. 3. 2.

Ordalium , X. z. 8

Order der Ridders, XII. 1. 11

Orem, XIV. 3.9
Orejies, V. 3. 10

Crientaalfchen Ry ks ondergang , XV. 1 . 9
Ongenes , heeft veele tot Chriftus bekeerd , III.

1. 6

Reyft in Paleftina, Arabie en tot de

Keyzerin, <$• 7

Houd fchriftelyke onderhandelinge

met den Keyzer Phihppus,%. 8

Verlieft zyn Vader door de martel-

dood, III. 1.
3

Is zelfs daar na begeerig , ibid.

Of hy de Afgoden offerhande gedaan
heeft , §. 7

Heeft ongemeen werk gedaan, III. 3 .

5

Is öpregtig , verftandig teegen de

dwaalende, en naarftig in de Schrift

geweeft, §.4
Van veele dwaalinge befchuldigd en

vervolgd, III. *...|. c. 7.

5

Zyn verdeediginge met goede gron-

den , III. 2.

6

Is lang na zyn dood eerft verdoemd

,

IV.4. 18. enz8. V.3.Z. VI. 4. 2.

Origeniften, watzy geleerd hebben, enhoezy
vervolgd zyn geworden , VI. 4. 1 . en z. c. 5 •

5

OrigenesAlexandrtnx, X. 3. z

Orofiusy V. 3.18

Orphani onder de Hufllten , XV. 5. 14
O/man, XIV. 1.8

Osnabrugs Bisdom , IX. z. 7

Otbman, VII. 1.9 .

Otto I. X. 1.4. c. z. 3. 6. en 7
//. X.1.5
///. X.1.5. ca.

7

IV. XII. 1.8. XIII. 1.1

van Bamberg, XII. 1. 10

Frijinzenfis , XII. 3 .

6

van Wittelibag, XIII. 1.

1

Ottocarus , §. 3

Ottoman, XIV. 1.8

Ouderlingen in de Gemeenten , I. 2. 3. III. 4.6.

IV. 5.4
Uyt de Gemeenten verkoozen , III.

4. 10

Overigheid van de Geeftelykheid verleid , ziet

Geeftelykheid.

/.Deel.

.2.15

'5

Ontydig milddaadig tegen dezelre

,

IIX.2.4
Oxfortfche Univerfiteyt , IX. z. 8

P.

PAafchen gefteld tot den Doop , II. 3. 10
Wanneer begonnen te vieren, II. 4. < 8

III.7I7- IV. 6. f
Paafchtyd onder de oude Chriftenen , II. 4. 58

Stryd over den zeiven , ibid. VII. 5.

1

Dwang daar in, VI. 7. 21
Pachomius , IV. 4. 1

3

Pachvmius , IV. 1 . 6
Pachymeres, XII. 3 z. XIII. 3.1
Pacianus , IV. 4-4.cn 5

Paderbornze Synode, IIX. 4. 5 -en 7
Paduaanze Univerfiteyt, IX. z. 8. XIII.
Pagaai, IV. r.

3

Palladius , V. 1. 9
Palmerü Matthaus £ƒ Matthias , X V.
Pamphylm, IV. 1.6
PanUtnus , II. 2. 4. en $
"Pantheon, VII. 2. 9
Papa

, deflèlfs beteekeniflè , III. 4. 7
Paphnutius, IV. 7. 15
Papias, Leerling van Johannes , I. 4. tl

Deflèlfs onregte befchuldiginge,i£/</.
Papejaniften , ibid.

I
Papalus, II. 1. 13

! Papyrius, II. 2.4
Parad ys, deflèlfs befch.yvinge, II. 5. 19
Parajceve , III. 5. 6

ParylcheUniverllteytJX. 2.8. Synode.XIV^.i
Parthemus, III. 2. 9
Pafchajius, V.4. 7. VI.

3 4
Pajcha/is, VII. 2. z

//. XII. i.i. c. z. 11

Paffagem, XII. 5. 3

Pajfilormchiten , II. 4. 44
Patalorinchiten , II. 4. 5 5

Patdrini , XII. 5 . 2

Prf*fr »o/rVr derpapiften, XI. z. 11

Patriarchen der Chriftenen , wanneer zy opgeko-
men zyn , III. 4. 6. IV. 5.2. V. 2. 1.

Patriarchatus, V.z. 1. VI. z. 4
Patritius, V. 1.9
Patrtttorum, deflèlfs oorfprong in Duytsland,
X. z. 7

Patrimonium Pctri, XI. 2.4
Patripajjiam , III. 7. zo
Patrodus, II. 4 54
Paulus den Apoftel, zyn dood. 1. 1. 1$
Paulus de Rechtsgeleerde, III. 1. z

Thebantts , III. z. 9. c. 5.Z2
van Alexandria, III. 3. i

Samojatenus , III. 3. 1 z. C. 4. 14. c. 7. 12
van Conftantinopolen, IV. 8. 51. c. 4. 7
ü«;&w, V. 3.18
Diaconus , IIX- 3. 3

Aauilegenfis
, §. 5

//. Paus, XV. 2.
3

Paulinus , IV. 4. 4. en 7
Nolanus , IV. 4.35

Paulianiten, V. j. 21

Pauperes de Lugduno
,
XII. 5.2. XIII. f

• 1

Paus, wat de naam beduid, III. 4. 7. VI. 2.

3

Deflèlfs verheffing door Phocas,VI- 1. 19
In de volgende tyden,

VII.2.i.enz.IIX.2.45

Door Carolus M. IX.
1. i.enz.

Door de Franken van

gclyken , IIX. 1. 4.

c z. z, IX. f.»

Vvvvv Pau-
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Pauzen.

Eerftelyk geringen nu tot gezandfchap-

pen gebragt , VI. 2.

3

Wanneer zy haar eerft Servos Servorum

genoemd hebben , VI. 3. 9
Het regt van verkiezen der Keyzers aan

haarovergegeeven, VII. 2. 2

Van de Keyzen. afgezet, X.2. 3. Ziet

Henricus IV. en ütto I. enz.

Van hen ingetoomt, XII. 2. 6

Haareverkiei'ingein 't Conclave, XIII.

* 7
Trotzeringe en kwaade bedryven

teegen de Keyzers,VII. i.j.c.h.

IIX.2. 3. IX. 2.2. XI. 1.5. c. 2.

2. en j. XII. i.f.en8.XIII. 1.1.

en 2. XIV. 1. 2. c. 2. 1.

Ondeugden en fchandelyke bedry-
ven ,"VI. 2.1. VII. 2. i.X. 1. 2.

XI. 2 1. enz. XII. 2.1. enz. XIII.
2. i.enz.XIV.2.i.XV.2-2 enz.

Dwaalingen en ketteryen, VII. 2.3.

XI1.5.XII.2. 2 XIV.i.i.c.4.2
Wreetheid , IIX.2 3 en ^.IX. 2. 2.

XI. 2. 3.XII. 1.5. XIII. 1.
3

Hoovaardy,II. 3. f. XI. 2. 3. XII.

2. 3.XIV.2.1.XV.2. 4
Toverye, XI. 2. 3. en 5

Ongeregtigheid, XI. 2. 2

Oneenigheid onder malkanderen

,

VI. 2. 2. VII. 2. 2. IX. 2. 2 XL
2.5.XIV.2.3. XV. 2. 2

Roofen diererye , XII. 2. 2

_ _ _ - Van geheele Lan-
den, XI. 2. 2. en 4. IIX. 1.4.

XII. 1.6. XIII. 1.3
Inhaaligheid , XII. 2.2
Oordeel, XII. 2. i?. XIV. 2. 2

Peeters by den Doop, V. 2. j. VI. 2. j.VII. 2.

9

Pelagiaanen , III. 7. 28. V. 5.1. enz.

Pelagius, zyn lof, V. 5. i.en
3

Eenvoudige gehoorzaamheid na
Chrifti woorden

, §. 2

Valfchebefchnldigingen
, §. 3

Lafteringen,§.4

Vervolgingen, ibid.

Leere engeleegentheid ,§. 5

Peleus, IV. 1.6

Pepuziaanen . II. 4. 4. en j 1

Perpetua, III. 2.
3

Pcrfiaanen vervolgen de Chriftcnen , IV. 1.4.
V. 1. ii

PerfonaGobehnus, XV. 3. 10
Petrarcba, XIV. 2. 6. c. 3.8
Petrus den Apoftel , zyn dood , ï. .1. 1 $

Stryd met Simon denTovenaar , I.4.6
Petrus Aurelianenfis , III. 3. 1. VI. 5. 5

Aureolus, XIV. 2.
j

de Aliaco, XIV. 3.9
BifTchop,lV. 1, 19. c.4. 9
de Bruis, XII f.iï
B/efenJïs, XII. 3. 5
Cantor, ibid.

de Carentejia , XIII. 1. 9
Cefejï,, XII. 3. 5

Cbryfologus, V. 3. 18
Dresdenfis, XV. 3. 7
<fc Dusbnrg.XIV. 3.5
Diacontts , VI. 5.

1

Damiani, XI. 3.4
ƒ»//«, V. 1.7. c. z.6
Mongus, V. 5. 20. en 21
<fc P«W<? , XIII. 2. 9. XIV. 3. 7
Vewrabilis

}
XII. 3. 5

j
Petrus de Vineis, XIII. 5. 5

1
Pf/r/ Patrimonium, XI. 2.4

|

Petronella, IIX. 2.9

j
Petrobrufiaaiien, XII 5. 11. en 12

;
Pbadwus, III. 5.13

1 Phantafiaften , III. 7. 28. VI. 5. 3

;

Phantafiadociten, II. 4. 37
Phibioniten, II. 4, 26

\Philaftrins , IV. 4. 34
Pbihdetba, zyn klagteover het Kettermaaken

,

f"g- 773
Phileas, IV. 1.6. c. $.7
Philemon , III. 3.17
Pbtietlts, §. 10

PhiUppusArabs , ofhy deeerfteChriftenKeyzer
is geweeft , II. 1 . 8. enz.

//. Keyzer, XII. 1.8. XIII. 1.1

Philippicus Bordanes , IIX. il
Pbüippopolis , IV. 7. 28
Pbihgonus, IV. 4. 7
Phtloponus, VI. 3.6. V. 5.4.
Philoromus , IV. 1 . 6
Philofophen onder de Cbiiftenen , III. <; . 21
Philofophie, welke verbooden , II. 5. 8
Pbi/ojlor^ius , V. 3 . 17
Philumena , II. 4 4 2

Pbucas rebelleert teegens Mauritius en vermoord
hem, VI. 1. 17

Zyne wreetheid cnontugt,§. 18
Verleydinge van de Geeftelykheid

,

§.19
Verhooginge van de Paus, §. 19
Ondergang, VII. 1. r

Pbotinus , een Martelaar , II. 1 .
1

3

De Ketter, werd van Atbanafiusoxit-

fangen,IV.4. 13. c. 8. 24
DefTelfsHiftorieJV. 8. 3 2. enz.

Leere, IV. 7. 19. c . 8. 23
Ballingfchap,§. 24

Pbotius,lX. 3.2
DefTelfs fchriften en ftryd , ibid.

Veroordeeling , c. 4. 2
Pbranza, XV.

3 9
Pbngcs, II. 4. 44
^fów,(Tii in God , II. 4. 7
Pbtartotatrte > IV. 4. 3

Phymton, XIV. 2. 7
Picardye, XII. 5. 2

P»<2« bekeerd , VI. 1.4
Piótavienfe Synode, XII. 4.

4

P/«*, XV. 3.1 z

Pierius, III. 3. 1

Ptlatus , of hy een Manicheen geweeft is, III. 7
. 3 7

Pion 1its, II. 1. 33
Pipinus , ziet Carohts M.
Pifa, Univerfiteit, XIV. 2. 6

Pifamtm Conci/ium, XV.j. i

Pifides, VII. 3.5
Pitbon, II. 4. 36

Ptus //. Paus, XV. 2. 2

Plaats van den Godsdienit by de eerfte Chrifte-
nen.II. 3.8. III. 5.4

Planudes , XIV. 3 . 2

Piautianus , III. 1 . 1

P/etbo, XV. 3.9
Plimus, zyn fchryven van de Chriftenen

, II. 1.1.

Pltttarchus, een Martelaar, III. 2.

3

Pneumatomacbi , IV. 8. jj
Poëten , wanneer zy gekroond zyn geworden ,

XIV. 2.6

Poggius ,XV. 3. 10

Poolen, wanneer die Cbriftenen genoemd zyn
geworden, X. 1.8

Poly-
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Polycarpus, 1. 1. 1. 11.1.1. ij. c. 2.

5

Of hy Mardon gegroet heeft, II. 4. 31
Deflèlfs meeninge van de tyd van 't

Paafch-feeft, §.60
Polychronius , VII. 4..2

Polycrates, II. 2. 4
Polvgamia, Liet veel Vrouwen-echt.
Pomerius , VII. j,. 3

Pomercn, wanneer eerft Chriften genaamd, XII.
1. 10

Pontanus Joviamis , XV. 3. 13
Pontianus, III. 3. j

6

Pontifex Maximus , waarom aldus genaamd
,

IV. 2.17

Popo, X. 1.7

Porcarius , XIV. 5 . 1

Pordage van den (tryd over den Godsdienft./>.776

Zyn oordeel van de Sectaariflè men-
fchen. ibid.

Porphsrius , III. 1 . 1

Porphyriaanen , IV. 7. 14
Poftillen, wanneer die ontftonden, IIX.3.3.

IX. 2.

5

Potamictna, III. 1.
3

Potamius, IV. 4. 6. c. 8.42.

Potitus, II. 4 36

Prcbenden, IX. 1. 8

Prasdeftinatianen, V. 5. ultimo. IX. 5.6

Prasmonftratenfche Order , XII. 1. 10

Praagfe Univerfiteit , XIV. 2. 6

Pragmatica Sanélio, XV. 4.6
Pratum fpirttuale, VII. 3. 5

Vraxeas, II. 4. 57
Predikatie der Heydenen , XIV. 2. 4
Priefters derjooden , Biet Voorberigt §. 2

Vervolgen de Chriftenen,

1. 1.8. II. i.-i

Primttfius, VI. 3.4
Primaat der Pauzen , z,»>f Latyner-ftryd.

Primata onderde Bifichoppen, III. 4. 6. IV. 5.1.

•V. 2.1

Primo-fecunda Synodus , IX. 4.

1

Principia of het twee zyn , II. 4. 19. 30. en 3 3.

III. 7. 31

Prifca of Prifcilla , II. 4. 49
Prifcianus, VI. 3.6 t

Prifcillianiften , III. 7. 28 II. 4. 50. IV.8. 38-44
Private zaamenkomfte, ziet Verzaamelinge.
Prolms, Keyzer, III. 2. 12.

Procejfie , wanneer die ontftaan is, VI. 1. 9
Weekentlykaangefteld, VII. 2. 9
Nieuwe uytgevonden , X. 1.

1

Procopius , IV. 1.6
Procopii Ctefar. Hiftoria Arcana , VI. 1. 9

Deflèlfs Chriftendom en fchriften,VI. 3 .6

Procopius Gazaus , VI. 3.6
Proculus, III. 2.1. IV. 4. 4
Practus , II. 4. 54
Prodicus , II. 4. 12

Proeve der onfchuld op een zeldzaame wys , VI.
2.10. X. 2. 8

Projeélns , V. 4. 2

Propheeten des N. Teftaments, I. 2. 3

PropheeteiTe , ibid.

Propheeteringen , derzelver voorbeelden , VI.

1.17. c. f. 5. X.2.4. XII.
3

.

5
.en8. XIV.

3. 12. XV. 2. 7. c. <. f

Profper Aquitanicus , V. 3. 10

Proterius , V. 1. 1 2. c. 5. 20

Prudenttus, IV. 4. 5

Pruyflen, wanneer Chriften genaamt, XIII. 1. 6
Pfalliaanen, IV. 8.66
Pfalmen van Maria, XIII. 2. 7

Pfalthyriaanen, IV. 8. 17
Pfellus, X. 3.1
Pfyeiici, III. 3.8
Ptolomaus

, een Martelaar , II. 1. 1 3. Hl. 2.

6

Ketter, II. 4. 22
Lucenfis, XIV. 3.5

Publius, een Martelaar, II. 2.

1

Pulcheria, V. 1.4. c. 3.22
Pumbeditaanfe Schoole, III. 1.3. IIX.1.9
Pyrrhus, een Monotheliet, VII. 4. 6

QUadragefimci , III. 5 . 8

__ Quadratus , II. 1. 2. en 1 1 . c. 2. 8
Quajtioniflen, XIII. 2.9
Quurtadecimanen , VI. 7. 21. VII. 5. i.IIX. 5.1

Quedlinburgfe Abdifle werd afgezet, XIII. 2. 1 j

Synode, XI. 4. 3. XII. 4.

4

Quietiften in 't Ooften , XIV. 5.9
Qrtini Sexta Synodus , VII. 4. 3

Qitinta , Martelaares , III. 2. 6
Qumtillianen, II. 4. 50

R.
RAbanus Maurus , IX.

3 ^
Rabynen , ziet Jooden.

liachis , IIX. 2.4
RadboJ, Kooning der Vriezen, IIX. 1.6
Radigundis , VII. 2.

6

Radulphus Flaviacenfis , X. 3.4
Ardens

, XII. 3 . 9
Ratramus, IX. 5. 8

Ravennifche Synode, XIV. 4.

1

Raymundus de penna forti , ziet Rupe forti , XIII.
2. 10. c. 3.4

&;<*/« onder de Scholaftici, XIV. 3.3
Recaredus, VI. 1.

5

Rechtveerdigmaakinge , wat het by de eerfte
Chriftenen geweeöis, 1. 5. 12. II. 5. 1?

Recommendatie-fchryven der eerfte Chrifte-
nen,, III. 6.

4

Referendarii , VI. 2.4
Reformatie van de vervallene Kerke , word van

veelebezogt, VII. 4.5. IX. 1.8.

c. 4. 4. X. 1.2. XI. 1. 1. en 8.

c.2.6.eni2. c.4. 5. XV. 2. 7
Van deGeeftelykheid belet , IX. 1.8.

C.44.XI.4 5.XV.2.7.c.4.i.3.en4
Van veeledaar na verlangd , XV. 2.7

Voorzeyt , XV. 2. 7
Regel , ziet Canon.
Regelen der Monnikken , VI. 2. 1

1

Regensburgs Bisdom , IIX. 1. 8

Concilie, IIX. 4 j

Regenten, ziet Overigheid.

Regeeringe der Kerken , Ziet Bifichop.

RegmoPruwienjis , IX. 3.7
Regtsgeleerdheid , wanneer weederom in 'tge-

bruyk gekoomen , XV. 3. 2

Regtgeloovige of Orthodoxe , welke alzoo in

't eerft geheeten,. III.6. 12. Gaven vryheid
te zondigen, III. 7. 19. Vervolgen de vroo-
men, II. 2. 52. Hun verval, IV. 3.6. Hun
huychelery , IV. 4. 20. VI..1. 10. Vleyerye,
IV. 8. 27. Tyrannye, IV. 4. 30. c. 7. 24.
Wreetheid, c. 8. 31.cn 58. VI. 2. 10. Ver-
volging teegen die de waarheid getuigen ,

IV. 8.
3
5.z./rtKetter.. Hunne vyandfehappen

teegen het bidden, IV. 8,66. en 69. Gierig-

heid, VI. 1. i.eaii. Onbeltendigheid , VI.

4.2. Oneenigheid, VI. 5. 1. VII. 2.1. c. 5.

i.eni. Ketterye, II.4.6L IV. 8 47.III.6.13.

Het overigeziet datonder Geeftelykheid.

Regtgeloovig heet CarolusM. IX. 1.
3

Reinbernus , XI. 1. n
Vvvw 2 Rei-
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Reinigheid der eerfte Gemeente, I. i.z.III. 3.5.

en 1 7. den Ketteren voorgeworpen , III. 7.15.

-IV. 8. 46. des leevens,1. 5. 13. II. 5. 17. der

Zielen', II. 4. 9. III. 3.5

Reis in 't H. Land , wanneer begonnen , XL49.
en 10. voortgang, XII. 1. 5. en 7. XIII. 1. 2.

en 5. boosheid en wreetheid daar by , XI. 2.

10. XII. 1.9. ongeluk en fchaade der zelven,

XII. 1.9. XIII. 1. 5. elendigeuytgang, XIII.

*• *
. ,

Reliquien der Heiligen , IV. 6. 3. Argoodery
daar meede begaan , VI. z. 7. VII. 1. 8. IIX.

2.9. IX. z. 4. X.i. 3. c. z. 8 •

Renerus
P
'ifanus , XIII. z. 9

Repingak, XIV. z. 7

Rettcbhnus , XV. z. 11. c. 3.13
Revocatus , III. 2.

3

Revolutie der zielen , III. 7. 36

Rbais, III. 5. n
Rhernentes Synodus, X.4.

1

Rhodon, II. z. 4. c. 4. 36

Rhoodife Ridder, XII. z. 11

Richardus , Koningvan Engeland , IIX. z. 4
de Media Villa, XIII. z. 9

Richel, XV. 3 6

Riffangerus, XIII. j. 5

Ridder van St. Joris , IV. u 6

Order, XII. z. n
Robertas de Monte , XII. 3. 6. en 7

Roderictis Xiemenicus , XIII. 3. z

Rogatiani , IV. 8. 59
Rogationes, V. z. 8

Rogerius Hovedenus , XII. 3. 7
Rokizanus , XV. 5. 14
A0//3, X. 1.7
Rolvingus , XV. 3 . iz

Romaans, Martelaar, IV. 1.6. Keizer

,

X. 1 .6.

Archsrnpolus , Xi. 1 .

8

Roomfche Biflchoppen waaren de andere gdyk,
III. 4.7. van de volgende, ziet Paus. Hoe
Ey van tyd tot tyd opgeklommen zyn, IV.
8.46. V.z. z. VI.1.19

Roomfche Synode, III. 4. 14. V. 4.1. enz. IIX.
4. ?. X.4. 10. XI. 4.1

Romualdus, XI. 1. n
Rofarium, XIII. z. 7
Rofiehtms , XI. 5 . 5

Roftokfe Univeriiteit, XV. z. iz
Rofwida, X. 1.4
Rudolpbus Ami-Cafar , XI. 1.5

ƒ/. Keyzer, XIII. 1.3
Rufini, zyn leeven en fchriften , IV. 4.

3

Stryd met Hieronymus , V . 3 . 2

Ra/a/, II. 1. 10. V.8.4Z
Ruft der Chriftenen in God, II. 5. 18. van de

huychelaars verworpen, XIV. 5.

9

Ruftige toeftand derChriftenen , III. 1. 17. ziet

Conjlantinus M.
Kupertus, Keyzer, XIV. 1. 7

• Tuitienjis , XII. 3 .

j
Kujritus, IV. 8. 58
Kusbrocbius , XIII. z. iz. XIV. 3.10
RykChrifti isGeeftelyk, I. 4.21. II. 4. 38. c

5- ü. IV. 8. z6
Rykdomofdiefchaadelykis, V. 5 .z

S.

SAbbas, IV. 8.64
Sabbath gevierd , II. 3. 7

in Geeftelyken, ziet waaken.
Sabelliaanen , III. 7. n, IV. 7.6
SabelHeus , XV. 3.13
Sabimams , VIL z. -2. èfl 9
Saccofori, XII. 4. 41
SaceU/tni, VI. z.4

Sacla, III. 7. 35
Sacraments-dag, XIII. z. 7. XIV. z. 7

Saciiftyen., IV. 6.

4

Sacra Syllabus , IIX 3.4
Saidus , X. 3. 1

Salvingedergedoopten, III. %. 10.C.7.14.IV.6.S

Saltsburgs Bisdom , IIX. 1. 8

Salvianus , IV. 8. 39
Salvianus, zyn leeven, V. 3. zz. deflelfsgetuy-

jgenis van deGeeftelykheid, V. z 10

Samogiten , wanneer zy Chriftenen genaamd
zyn geworden, XV. 1.6

Samofateniaanen, III. 7. zz. IV. 7. 19
Samfon, IIX. 1.7. c. 5. 1

Sanüio pragmatica , XV . 4. 6
Santabarem

, IX. 1 . 1

1

Sapores , II. 2. 11. c. 7. z6. IV. 1.4
Sarazeenen verwoeften de Chriftenen landen

,

VII. 1.2. en 4. werden machtig,IIX. 1.4.en 5.

doen een in val , IX. 1 . 1 z. verdryven de Chri-
fter.en uyt hetOoften, XÜI.'i. 5

Sardizeenfche Synode, IV. 7.28
Satan, ziet Duyvel.
Sataniaanen, IV! 8. 66
Saturnmus, I.4.11. 11.4.4.61125. III. 1. 1

Saturdag van de Chriftenen gevierd , II. 3. 7.
IV.6

5

*
.

Saturniliaanen, II. 4. 25. en 17
Savoaaroia, zyn leeven, XV. 5. z. zyngetuyge-

nifièenvervolginge,§. 3. zynleere, befchul-
diginge, verdeediginge , fchriften en pro-
pheetie, §. 5

Saxen werd met geweld bekeerd , IX. 1. j.

werd van Carolus M. beoorloogd en geplon-
- derd,§.6. rebelleeren teegen hem, ibid.

Saxo Grammaticus , XII . 3 . 6
Scapula , III. 1. 1. c. 2. 1

Schabur , III. 7. z6
Schelden teegen de Ketters , 1. 3. j
Scheeren der Monnikken. VII. z. 7
Scbolajhca Tbeologia , XIII. z. 9. en 10. XV. z.

10. c. 3. z

Schotten , wanneer zy bekeerd zyn geworden

,

VI, 1.4
H- Schrift, z,/V*Bybel.

Schriften der Chriftenen worden van de Heide-
nen verbrand, IV. 1.5

Schoolen,ofdiedeKlooftersgeweeftzyn,VII.z.7
derjooden, II. 1.7. III. 1.

3

der Chriftenen van Julianus verboo-
den, IV. 1. 17

van Carolus M. geftigt , IX. z. 8

Scillitaanfe Martelaar, III. 2. 3

Scorpiaanen, II. 4. z6
Scttui , ziet Jobannes.

\Scyhza, XI. 3.1 .

i Scytbianus , III. 7. 3 1 . en 3
-

Secunda , III. 2
3

j

Secundianus , §. 9
l Secundus, II. 4. 22

,j

j
Sedulus , V. 3. 18

^Seleucienfis Synodus , IV. 7. 35
<Semiretrixxen, IV. 8. 21

I Pelagianen , V. 5 . 1 1

.

j
Senenfche Synode , XV. 4.

4

fSeniaanen der Gemeente, UI. 4. io
' Serapio, II. z. 3. III. z. 6. IV. 4. 9
Serenus , III. z.

3

Granius , II. I. 11

Sergius, eenMonotheliet, VII. 4. 6. c. 5.3
Ser^ii, Paus, VII. 2.2.609. IX. z. z. X. 2.2. |

Servatus Lupus, IX. 3.4
Serviten, XIII. 2. ij

ServHi
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Servus Servorum de Paus genaamt , VI. 3

.

9

Sethiaanen, II. 4. 15
SeevenSlaapers, III. 1, 1

3

Seeven Geeften Gods , II. 4 4
Seevenbergen , wanneer eerft Chriften genaamt

,

XI. 1.10

Seperianus , V. 3. 7
Severmus Boêtbius , VI. 3 . 7

Severiten , V. ^.n. VI. 5.5
Severus , een Ketter, VI. 5.

3

Keyzer, III. 1. 1. c. 1.4
Sulpicius, V. 3. 17
Septimius , III. 1. r

Severiaanen, II. 4. 41
Sgurtpufus , XV. 3 . 9
Sibyllinifche Boeken, II. i. 7
SidonienfisSytiodus , VI. 4. 5

Sidonius , III. 7. 10. V. 3 . 18

Een getuige teegen deGeeftelykheid.
V. Z. 11

S/jfr/V»/ PraJyfar, XIV. 3. f

Sige, II. 4. 17
Sigebertus , Kooning van Engeland i VII. 2. 6

Gemblacenfis , XII. 3. 6

Sigifmundus , Koning van Borgonjen, VI. 1.

5

Keyzer, XIV. 1.6. XV. i. i.c. ii-j

§imton Dunelmenjis , XII. 3. 7

de Jonge , VI. 2.12.

Metapbraftes , X. 3. 1

Stylites, V. 2. 12

Simocatta, VII. 3. 5

StmonCIeopha , I. 2. 1. II. 1.9

den Tovenaar, I.4.4. 5 9- enz. of hy de
ftigter vandeGnoftici is , II. 5. 24

Simonie der Geeftelykheid , VII. 2.
3

verbooden en geftraft , XI. 1.4
Siriciuf, IV. 4. 2

Sirixg , XV. 1;
5

Sirmienfe Concilium , IV. 7. 29. en 32. e. 8. 23
S/rwxf, XII. 5. 3

S;r««, VII. 1. 2

Sixtus I. Paus, II. 2. 2. III. 2.1

//>' III. 3. 16

IV. - - XV. 2.
3

Slaafze volkeren bekeerd) IX 1.14. X.1.8
Slangen van deOrpheiten aangebeeden , II.4.1

j

Socrates de Hiftoricus , of hy een Novatiaan is ge-

weeft, III. 7. 19. zyn leeven en fchriften
,

III. 7. 19
Socratiten , II. 4. 26

Soldaaten leeven den Chriftenen verbooden , III.

*• l 9
Sonne , ofdie van de Manicheen aangebeeden is

geworden, III. 7/35
Sondag by de eerfte Chriftenen niet gevierd, 1. 2.7

Wanneer ingefteld , II 3.7
Deflèlfstyd, VI. 5.1

Sophia , ofde wysheid in God , II. 4. 7

S^AjeK-KerkinConftantinopolen, VI. t. 9
S opbronius , VII . 3

.

4

Soramfje Schoole der Tooden , III. 1.3. IIX. 1.9

Sorbome in Parys , XIII. 2. 1

3

Soterius , II. 2. 2

Sout in den Doop , IV. 6. 8

Sozomenus , V . 3 . 1

5

Spanha^en, XIII. 3 2

Spanjens Religies verandering, VI. 1.5'

Spanjen van de Sarazeenen ingenoomen, IIX. 1
.

5

Sparta , I. 1 2

Sperattti , III. 1» 3

Spiridion , IV. 7. 14
Spraaken, vreemde by de Kerkendienft gebruikt,

VII. 2.8. Eigene daar in gebruikt, IX. r. 14

Spylen ondeifcheid , IIX. 2.

9

£t«j*j , IV. 7. 2

Stauratius , IX. 1. 1 1

Steeden , wanneer die in Duytsland begonnen
zyn, IX. 27. X. 2. 7

Stephanus, Rooms Biflchop. III. 2. n.c. 7. t

Hl. - - Paus, IIX. 2. 5

^. - - - - ib,d.

Biflchop van Laodicea, III. 3. 13
Antiochia,V. 1. 12
Ephefen. V.4. 6

Een Monotheliet , VII. 4. 2 •

Koningvan Hongarye,X.i.8.XI.i. 10
Stervende wierden noegedoopt ,111. < n
Store, XIV. 3.5

Stigtinge in de Kerken, VI. 1. 10
Sttkna, XIV. 5.8
Stilico , V . 1 ,

3

Strabo fKilafriduy , IX. 3. 5

Straffe der vervallene Chriftenen, V. 1. 3. en 10
Stratiotici , II. 4. 26

Studecren misbruikt, IV. 4 37
Voor Luther weederom in 't gebruik

gebragt, XIV. 2.6. XV. 2.1 1. c. 3.1.

ziet Geleerdheid.
Stylita, een aart van Kluyzenaars, V. 1. 12.

VI. 2. 12

S/y/n/ word misbruikt , XV. 2. 1

2

Subdiaconi , III. 4. 8. IV. f. y
Suidus , X. 3. 1

Sulpicius Severus, V. 3. 17
Summiften, XIII. 2.

9

Superftitie of byeeloof vermeerderd , V. 2.4.
VI. 2. 6. XI. 2.

9

Sufter-naame, II. 2.

4

Swaaben
, wanneer Chriftenen genaamd , VI.1.3)

Swaard- broeder , XIV. 1
.

9

Sweeden , wanneer onder de Chriftenen geree-
kend, IX. 1. 13. X 1.7

Swelgery op Begraveniflèen Bruiloften , V. 2, 6
Op Feeftdaagen , V. 2. 8. VII. 2. 6
In Kerken, VII. 2.

6

Sylvaaus, IV. 1.6. c. 8. 22

Sylvefter , Roomfch Biflchop , IV. 4. 1
Ofhy Conftantinus M. gedoopt heeft,

IV. 1.4
//. Paus, X. 2.2
///. XI.1.14

Symbolum Athanafii , 1V. 4. 1

7

Conftantinobolitamtm , I

V

. 7 . 3.0.8.33.

IX.
s . 4

Nuenum, ziet Niceenen.
Symeon, IV. 8. 64
Symmachus, V. 1.1. VI. 1.6

Syncretiften , III. 7. 28

Synerus, II. 4. 36
Synejius , V . 3 . 1

5

Synode in Jerufalem , I 3.13
Synoden waaren in veelen onregtvaardige, IV.

7-V
Wierden zoo veel als de Bybel geacht,

Waaren oneenig, IIX. 4.

1

Worden van de Paufen misbruikt , XII
4. 1

Teegen de Overigheid , XI. 4- 4
Of die boven de Pauzen zyn , XV. 2.8.

04. 2

Groot misbruyk, XI. 4- 1- XV. 4.1

Derzelver dwaasheid , XI. 4. i. XII.

4. 1

Handelden alleen van Weereldlykezaa-

ken,XII. 4. 1

' Vv vv v 3
T.
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TAcitus , de Keyzer ,111. 2. 1

2

Talmud, II.L7. III. 1, 3.V.1.2

Tamerlanes , XI

V

. 1 . 8

"ïantiuardus , X. 1 . 4
'ïarafius , IIX. 3. 2

Tarqutn , III. 1.
3

Tarraconenfife Synode, V. 4. 1. VI. 4. 4

Tafcodrugiten , II. 4.44. en 45
Tatianus, defTelfsleeven, leere, maatigheid en

vervolginge, II. 4. 38. en 39
Taulerus, deffelfs Ieeven , fchriften en lof, XIII.

2. 11. XIV. 3. 11. enz.

TehiMtjts, IV. 7. 2

Teerpenningen . III. 5 .
1

5

Telefpborus , II. 2. 2

Tempel der Chriftenen, III. f. 4. ziet Kerke.

Tempeliers, haar oorfprong , XII. 2. 11. haar

befchuldigingeenuitroeijinge,XIV. 5. 3—5
Terebintbus, III. 7.37
Termini, in de Theologie bedagt, §.21

Tertullianus , zyn Ieeven en fchriften , III. j. 7

Apologie voor de Chriftenen , c. 2.

1

Montanifmus , II. 4. 54
Tertullianiften, ibid.

Tertullus, IV. 8.42
Tetrapla Origenis , III. 3 .

5

Teutonici Ridders, XII. 2. 11

Thaboriten, XV. 5. 14
Tbaumaturgus , III. 3. 14

The*. IV. 1.6

T'hebaica Legio , III. 2.13
Tk/^'IV.1.6
Tbeganus, IX. 3.4
Tbemifon , II. 4. 54
Tbemiftius , VI. 5 . 4
Theoclifiiis, III. 3.13. c. 7.9
Tbeodates, II. 4. 16

Tbeodalus, VII. 2. 9
Theobulus ,. 1. 4. 1 ö

Tbeodoricus, Koning, V. 1.6. VI. 1.6

TWonj.IX. i.ii. X. 2. 2. XI. 1.8

Tbeodonis de Hiftoricus, XII- 3.9
Leéïor , VI. 3.

1

Mopfveftenus , V. 5 . 1 7. VI.4. 1 . C. 5 . 6

y^fi'^, VI. 5. 5

Paus, VII. 2.2. C. 4.4
Studita, IX. 3.

1

Graptus , <é*W.

T&<W</n'to,deflèlfsftryd met Cyrillus, V. 3. 13
Leeven en fchriften , ibid.

Dwaalinge, c. 5. 17
Verdoeminge,VI.4.2.c.5.6

Theodofia , IV. 1 . 6
Theodofianen , V. 5. 21. VI. 5. 3.C. 3. 2

T'heodoftanui Codex , V . 1 . 4
Tbeodojius M. I V. 2. 23

//. V.1.4
Tbeodotus, II. 4. 48. 51. 54. <j 6. IV. 4.

9

Trapeuta, II. 4. 56
Theodulus . IIX. 2. 7
T'beodulpbus , IIX . 3 .

4

Theologie met nieuwe termen bedorven , III. 7.

21. XII. 2. 13. der eerfte Chriftenen, II. j. 8.

haar eenvoudigheid , II. 2.

6

TbeologiaSyfiematica, IIX. 3. 1

Scholajlua, IIX. x. 1 3. en 14. XIII. 2.8

Pradica weeder opgehaald ,XIV.2.7.
c. 3. 10. XV. 3.

3

Myftica, ziet Myftica.
Theonas , IV. 4. 11

Theopafchitce , III. 7. 20. VI. 5.3
Theophanes , VI. 3.6

TheopbanesConfeffor , IIX. 3. 2

Theopbania , IV. 6.
5

TheophilusAntiocbenus ,\l. i-
3

Alexandrinus ,deflclfs leeven, IV.4.18
ftrydigheeden , §. 19. V. 3. 7. ket-
teryen, IV. 8. 57

C<efar, II. 2. 4
De Keyzer, IX. i. 11

Martelaar, II. 1. 3. III. 2.6. IV. 1.6

T'heopbylaüus , X. 3. 1

Simocatta, VII. 3, j

Theotecnus, III. 1. 1. c. 3. 13

Tbeotimus , IV. 4. 29
Thomas, II. 4. 6, III. 7. 38

Cantuarienfis , XII. 2. 7

<fe Cantiprato, XIII. 2. 9
Atfuinas, XIII. 2. 10. c. 3. 4. XIV.2.<.
Waldenfis, XV. 3. 2

<& Kempis , ziet Kempis.

Tburificati , III. 6.
3

Thuringers , wanneer Chriftenen genaamd ,

IIX. 1.6

Tiberius hout Chriftus voor een God, I, 1. 11
il. Keyzer, VI. 1.16

Apfimarus, VII. 1.3

Tiberinus , IV. 8. 39. en 42
Tiberius , II. 1. 17
Timaus , III. 3.12
Timotbeus, L1.2. IV. 1.6. c. 4.9

Alexandrinus, IV. 7. 3

Ailurus , V. 1. 7. c. ƒ. 20

Titel, pragt der Geeftelykheid , V. 2.

1

Titus I. 1. 3 .
1

3

Toehoorders, wanneer zy van Leeraars onder-
fcheiden wierden , III. 4.

9

Haar recht , ibid. en c. 6.

4

Toenaamen de Ketters verbooden , 1. 3.

3

Toeftand der weereld in Chriftus tyden , ziet
Voorbereiding §. 2

Toletaanfche Synode, IV. 8. 43. V.4. 1. VI.4.Ï.
VII. 4.5. IIX. enz.

Toftatus, XV. 3.

6

Tournoien der oude Duitfchers, X. 2. 7. XII.
2. 12

Toverye.de Ketters de fchuld gegeeven, II. 4. 10.

I I . III. 7. 3 1 . der vervallene Chnftenen
;
V. 1 . 7

Traditiones, ziet inzettingen.

Trajanus, zyn Regeeringe, II. 1.7
Vervolginge, §. 8

Tranfmontani , XII. 4. 3

1
Tranfubftantiatie in het Avondmaal, X. 2. 8.

|

XI. 3. 5. XIII. 2. 7
Trapezuntius , XV. 3 . 9
Trafamundus, IIX. 2.

3

Tribonianus, zyn Goddeloosheid , VI. i, 14
inzettinge, ibid.

j

Tritbeiten , V. f. 21. VI. 5. 4
I
Tritbemius , XV. 3.12
jTm^K/, XIV. 3.5
' Trooft , welke valfch , z,;V* Euangelic.

]
Troofter, ziet H. Geeft.

'^Trophymus, III. 7 9
1 Tropici , IV. 8. 33
I Trouwen , maar eens toegelaaten , II.4.4 3 .en 46.

III.7. 1 7 . geheel nagelaaten , II.4. 1 3 . 34.39.40.
en 42. III. 7. 36. verbooden , ziet Geeftelyk-
heid. Was in 't begin in geen gebruyk, I.2.7.

III. 5.9. IV. 6. 10. wanneer het in 't gebruik
is gekomen , VII. 2. 9.

TrullanaSynodus, VII.4. j.en4
Trypbon, III. 3.13. c. 7.25
TubingfcheUniverfiteit, XV. 2. 12

Tuil ifche Synode , XI. 4.

4

Tur-
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Turken , haar oorfprong, VII. 1. 1--5

Voortgang, ibid.

Leere, ziet Muhamed.
Magt, X. 1. 6. XI. 1.9
Groote aanwas , XIV. 1. 8

Nieuwe Monarchie, XIV. 1.8.

XV. 1.6

Turlupini. XII. 5.2
Turonenfche Synode, V. 4. 1. VI. 4. j

Turrecremata , XIV. 3 . 7
Tyd der verzaameling byde eerfte Chriftenen

,

II. 3.7. III. 5.6
"Tviros Confl'intts , VIL 5

.

4

Tyranmo, IV. 1,6

Tyrannus , IV. 4 7

Tyrium ConcUium , VII. 7 . 5

1

Tzezes , XII. 5 . 1

U.

ULpianus de Regtsgeleerde , III. 1 . 1

2

Uitftootinge der gevallene, II 4. z- III.

6. j. c. 7. 7. en 16

Uitterlyke dingen , haar kiagt , II. 4. 23

Uitvindingevan nieuwezaaken, VII 1.9
Univerfiteyten (Nieuwe) IX. 2. 8. XIII. 2.13.

XIV. 2. 6. XV. 2. ii. z,;>< Academie.
Uranius , IV. 4. 7
Urbanus III. 3. 16. c. 7. 10

IV. Paus, XIV. 2.3
Urbica, IV. 8. 4

2

Vrchanes , XIV. 1
.
7 . en 8

Urfacius, IV. 4. 6

Ur/Wa, III. 2.13

Ufuardus , IX. 3. 7
V.

VAgevier der Papillen, X. 2. 8

Valens, Keyzer, IV. 1.19
EenArriaan, IV. 4 16

Valentia, IV. 1 . 6

Va/entmus, zyn leere, onfchuld , bekentenifTeen

lof, II. 4. l6— 2J
Valentïnianus , IV. 2 . 2 2

Junior of //. IV. 2. 23

y/A V. 1.4. en 5

Valerianus , III. 2. 10

fW/d, XV. 3. n
VallisUmbrofa Order, XI. 2. 8

Vandali , ziet Wandali.

Vararanes, IV. 1.4
Varnenfche neederlaage , XV. 1

.

5

r<j/c«jGd»w , XV 1 .

6

Vaften der eerfte Chriftenen , II. 3.12. op zee-

kere tyden , II. 3. 12. III. 5. 8. vier uuren

lang, III. 5. 8. voor Paaflchen , II. 3.12. V.

2.8. IV. 6.6. Bygeloofdaarby,IV.6.6.V.

2.4. opZaturdag, VII. 2.

9

Vetts dans, XIV. 2. 7
Veel Vrouwen van de Keyzer toegelaaten , IV.

2. 22

Vcnanttus Forlunatus , VI. 3 . 5

Een ander, XII. 2. 12

Veneta Svrtodus , V. 4. 1

Verbranding der Chriftenen , 1. 1. 14
Ketters, IV. 8 66

Verdeedigers der Bisdommen , VI. 2.4

van de vreede , XIV. 3. 7

Verdoemde , of zy eindelyk verloft worden

,

III. 3-9
Verdoeming der Ketters na hun dood , VI. 4.

1

Vereeniging met Chriftus , 1. 5. 14. II. 5. 18.

ziet Chriftus.

Vergiffenis of abfolutie werd zeer misbruikt

,

XIII. 2.6

Vermaninge der Chriftenen onder malkanderen

,

II. 3. f.enó

Verval der Chriftenen, wanneer begonnen, II.

4.61. c. f. 1. III. 2. 5. c. 6.1. enz. vanveele
betuigd, IV. 1.16. c. 3. 2. enz. c.6. n.enz.
V. r. 10. c. 1. geheel. Van veele beweend,
VII. 4. 5. IIX.2. 1. XV. 2.1

Verval der Geeftelykheid , wanneer begonnen,
II. 2. 10. c.4.47. III. 4. 2. enz. IV. 3.6. c
4.41. c. 5.8. voortgang deffelfs, IV. 8.27.

45. 64. en 70. V. 2. i.enz. 9. enz. VI. 2. 5.

ziet Geeftelykheid.

Vergooden van waare Chriftenen , V. 5. 18 |

Verharding van waar het komt , 1. 1.

6

Verklaaring Chrifti gevierd , XV. 2. 9
l'erianus, III. 2.9
/ 't xina , V . 1 . 7
Verloochening der Chriftenen , III. 6. 2

Vermaagdfchap uit den Doop verdigt , VII. 2.9.

1IX. 2.9. X. 5.1
Vervolginge der Chriftenen , oorzaake daar van,

fc/WVooibereydinge §.9. enz. onder de Joo-
den, ibid. onderde Heidenen, ibid. §. lo.

1. 1. 4. 5. 6. ziet de naam der Keyzers.
Vervolginge der Ketters , ziet Ketters.
/•ƒƒ*//'«( Joh. de) XV. 3.4
l'iclorinus , III. 2. 11. c. 3. 15
Viélona, III. 2.9
Viclor, II. 2. 2. c. 4. 54. en 56

IV. Paus, XII. 1.7
Panormitanus , VI. 1.1

Tununenju, VI. ;. 5.

Uticenjis, V. 3. 22
Vienne inVrankryk, II. 1. 2. en 13
VicnnenfeConcilium, XIV. 4.1
Vigellius, III. 1. 1

Vigilantius , IV. 6. 13
VtgiHé, III. 5.6. IV. 6.

4

l'igiltus , V. 3. 22

Paus, c. 2. 2. c. 4. 2

Afer, VI. 3.4
Vincentius Lirinenfis , V. 3. 20. C. 5- 11

Behvacenjis , XIII. 3. $

Gallus, XII. 3.9
Vineis (Petrus de) XIII. }. 5

Viüore (Hugo de St.) XII. 3.4
(RicWdusdeSt.) ibid. XIII. 2. 12

Vifitatores, VI. 1.14
l'itiltaniis, VII 2. 7
Vita/is, IV 4.7
deViatico, XIII. 3. 3

locatie , ziet Beroep.
Vleefch-eeten , hoe men het zelve vermyd heeft,

II. 4.6. en 4»
Vlugt en vervolginge, II. 4 47- III. 2.8

Voetwaffinge der Gedoopte , IV. 6.

8

Volkoomenheid der Heiligen, I. j. 15. III. 3. j

Volujianus , 1 1

1

. 2 • 1 o

Voorbeelden van Difpuuten en School- twiften,

, P"g- 766
Voragtne

( Jac de) XIII. 5. f

Vrankryk, wanneer daar al Chriftenen geweeft
zyn, III. 1.

1

Vriezen , wanneer die Chriftenen genaamd zyn

,

1IX. 1.6
Vry-fteeden in de Kerken ingefteld, VII. 1. 9
Vrydags kwaamen de Chriftenen zaamen, II.

3. 8

Vryewil, II. 5. 16

Vryheid der geloovige, Li.
f.

II.4.28. 58. en

59. IV. 8. 28.70
Vryheid van Religie onderJulianus , IV. 7. 1

)

Valentianns , c. 2. 22

Vyandfchap , ziet vervolginge.

W.
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\v.

WAater in plaats van Wyn in 't Avondmaal ,

II.4.41. III. 5., 5

t¥a/ifridus Strabo , IX. 3.5
fuldenjis , ibid,

Waldenzen, XII. 5.

2

Hunne befchuldigingeen vermeer-
dering, ibid.

Vroomighejd
, §. 3

Leere, §. 4.

Begin , §. 6

Vervolginge , ibid. en XIII.

5. 1. en 1

Oorlog teegen haar , XIII. 5 • 2

Andere vervolginge, §. 3

Haar vermeerdering, XIV. 5 6

P.Waldus, XII, 5. 6

#W/«* , Ketter , IIX. 5 . 1

fVallfaartheay wanneer eerlt opgekomen

,

IV. 6.

3

Waltherus Mapes , XIII. 3. 3

Piélavien/is, XII. 3.9. XIII. 2 9
#W£a , VII. 2 6

Wandalen , hun inval, V. 1.
3

Leeven ongebonden, §• 10

Werden verdreeven , VI. 1 . 5

Walefridus, IIX. 3. 3

Waflen voor het gebed , V. 1. 6
Weederroepinge der Ketters, IX. 6. 9
Weedergevallene,hoemen die onthaalde, III. 6.5

Weenens Univerfiteyt , XII. 2.
1

3

Weerelden , of 'er veelezyn , III. 3. 5

Welluftige Leeraars zyn opregte Ketters , 1. 3. 7
IVencejlaus van de Geeftelykneid kwaalyk be-

fchreeven , XIV. 1
.

4

Van andere gepreezen , ibid.

Geen Patroon der Paapen , §. $

Gelaftert en afgezet , §.6
Opregt teegen de Huffiten , XV. % . 7

Wenden tot de Religie gedwongen , XI. 1. 1

1

Werken , ziet Goede werken.
fVernar, XII. 2. 16

Wernerus Weftphahis , XV. 3. z

Wet Mofis , ziet Antinomi.

Wet der Kerke , ziet Jus Canoniatm oïConfifio-

rium.

Wetten der Chriftenen zyn wreed , XII. 2.12
Wezelio , XI. 4.

3

Wiklef werd bekend en aangevogten , XIV. j.6

Zyne leere, §. 7
Schriften

, §. 8

Wilhelmus Gemeticeafis ,/XII. 3. 6
Malmesburienfis , §. 7
deNangis, XIV. 3. j

Occam, XIII. 2. 3

Varifienjis , §. 9
BiiTchop tot Parys, XIII. 3.4
Tyrius, XII. 3.7

Willebrordtif , VII. 1. 10

Wimphelingius , XV. 3 . 1

3

Mxfride,lIX.i. 7
Wittekind , Koning der Saxen , IX. 1. 6
Witte kleederen voor de gedoopte , III. 3.10
WittickindusCorbeienJis . X. 3. 3
W,tz,„, IX. 1. j

Woensdaagze zaamenkomfte» II. 3.

8

Woeftyniers-leeven , wanneer een begin genot»-

men.lll. 2.9. c. 5. 11. lV.6.11

DefielfsHiftorien.V. 2. 12

Lof, ibid.

Nieuwe wyzen, VI. 2. ia-

Woldemar, X. 1. 8

Vïolfridus , XI. in
Wonderen der eerfte Chriftenen , III. 5.10

Valfcheid der Papillen, VI. 2. 12. VII.

2.8. X. 1.7

Wormfche Synode, IIX. 4. j. IX. 4. 5.XI.4.4
Woord , ziet Schrift.

Vïulfraxns, IIX. 1.6

Wurtsburgs Bisdom , IIX. 1. 8

Synode, XII. 4.

4

Wyn by den Doop , IV. 6. 8

By 't Avondmaal, III. 5.15
Wysheid in God, II. 4 7. en 17
Wyven, of zy ook geleerd hebben, III. 4. 5.

Gezang verbooden, V. %. 2

X.
Xlmenim, XIII. 5. 2

Xiphilinus, XI. 3.

1

Xijtus, III. z. 11

Y.

YVer derHeydenfchePriefters, II. 1.5
Clerizy, z,«*Geeftelykheid.

Yver teegen dejooden, z,/>2jooden.

Z.

ZAamenkomft der eerfte Chriftenen, I. 2. f.
gefchieden overal , III. 5.4. op wat wy-

ze, II. 3.4. III. 5. 5. wierden van devyan-
den verbooden, II. 1.8. van deKettersgc-
houden teegen de Antichrift , XII. 5 .

6

Zabarella, XIV. 3.6
Zacbai, II. 4. 26. IV. i.6
Zacbarias , II. 2. 2

Zant, VI. 1.

3

Zangwyze nieuw uytgevonden, IX. 2.6
door ut, re, mi, fa, fol , la , XI. 2.n

Zebenmis , III. 3.1a
Zebinas , IV. 1.6
Zeitfch Stigt, X. 2. 7
Zezo, III. z. 6

DeKeyzer, V. 1.6
DelTelfs verandering van Re-

ligie, ibid.

Verjaaging , herftel-

lingendood,§.7
Zenobia, III. 7.23
Zeaobius, IV. 1 16

Zephyrimis, II. 4 54. III. 3.16
Zielen, of ze voor het lichaam geweeft zyn,

III. 3. 3

Haarftaatnadedood,I. 5. 16. II. 5. 19.
III. 7. 36. c. 3. f.enif

Feeft van Aller zielen , X. 2. 8
Zigabenus, XII. 3. 2

Ziska, XV. 5. 14
Zoaras, VI.4. 3. c. f. 3
Zoè, XII. 1.8
Zonaras , XII. 3. 1

Zojïmus, II. 1. 1»
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